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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 24TB JUNE, 1919. 

PRIME' MINISTER'S 'DEPARTMENT. DEPARTEM:ENT VAN DE EERSTE MINISTER. 

TH~ follow~ng Government Notice is published for general DE volge~de Goe':"ernemen~s Kenn,isgeving• ;wordt ter a.lge-
, mformahon. · . · . mene mformat1e gepubhoeerd. 

Prime Minister's Office. 

H. GORDON WATSON, 
Secretary to the Prime Minister. 

Cape Town, 21st June, )919. 

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

Kantoor van de .Eerste Minister, 
Kaapstad, 21 Junie 1919. 

No. 821.] [20th June, 1919. · No. · 281.] f20 Junie 1919. 

IT is notified that His Excellency the Governor-General has ·H IERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Excellentie' 
been pleased to assent to the following Act: which is hereby ,de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn goedkeu-

. published for general information. ring te hechten aan de volgende wet, welke hiermede ter alge-
. mene informatie gepubliceerd wordt.. . 

No. 36, 1919~] No. M, . 1919.] --...__ . ' 

1 o make provision for .the public health. Tot regeling v~n de- Volksgezond}leid • 

. TIE IT. ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ RET BEPAALD .door Zijn Majesteit de Koning,, de . 
JJ the Senate and the House of Ass.embly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
South Africa, as follows :- als volgt :-

INTRODUCTORY. 
lNLElDENDE BEPALINGEN. 

1. Deze Wet is verdeeld in hoofdstukken die de volgende Verdeling 
1. This Act is divided into Chapters relating to the following onderwerpen behandelen :- . . van Wet in· 

matters respectively:- , · Hoofdstuk I.-Uitvoering v-an. Wet. (Artikels twee tot hoofdstuk-
Chapter !.--'-Administration. (Sections two to seventeen.) .. en met zeventien.) · . . · . ken. 

· . ~ · . . . Hopfdstuk II.-Aangifte van Besmettelike Ziektenc (Arti-
Chapt.er II.-Notdicat10n-of Infectwus Diseases. (Sect10ns ·kels ackltien tot eli' met twee en twintig.) 

etghteen to twenty~t1-flo,) . . Hoo£dstuk III.-:-Voorkoming en Bestrijdiug van ~e-
Chapter IlL-PreventiOn and Supp;reSBlon of InfectiOUS smettelike Ziekten, onderverdeeld in Afdelingen als 

I)iseases, sub-divided into Parts, as follows :- volgt :- · · • -
Part I.-General provisions. (Sections twenty-three Afdelin_g ~.-Algemene Bepalingen •. (Artikels drie en 

to thirty-six.) . twtnt~g tot en met zes en dert~g.) 

Part H.-Special provisions regarding Formidable 
Epidemic Diseases. (Sections thirty-se·uen · to 
forty-six.) · · · 

Part. 11~.--;-Financial provisions regarding Infectious 
Diseases (other than Tuberculosis). (Sections 
forty-seven to forty-nine.) 

Fart IV.-Special provisions regarding Tuberculosis. 
(Sections fifty· to fifty-two.) · 

Chapter IV.-Ven~real · Diseases. (Sections fifty-three to 
sixty-nine.) 

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

Chapter VI.-Vaccination against Small-pox. (Sections 
ninety to one hu·ridred and ten.) 

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

Chapter VIII.-Sanitation and Housing. · (Sections. one 
hundred and nineteen to one hundred and thirty-two.) · 

Chapter IX . .,.....Ge~eral and Supplementary.. (Sections 
· one hundred and thirty-three to one hunilred . and sixty· 

one.) · 

CHAPTER I. 

' ; ADMINISTRATION. . 

Afdeling II.-Speciale b~palingen betre:ffende Ge· 
. duchte Epidemiese Ziekten. (Artikels zeven en 

. dertig tot en met zes en veertig.) . 
Afdeling III.-Financiele bepalingen · betreffende be

smettelike ziekten {uitgezonderd Tuberkulq_se). 
(Artikels · zeven en veertig tot en met. negen en 

, , veertig.) , . . · . . .. 
A£deling IV.-Speciale'bepalingen betreffende Tuber

kulos'e. (Artikels vijjtig tot en met twee en 
. ViJftig.} . · -4 

Hoofdstuk IV.-Veneriese Ziekten. (Artikels · drie . en. 
vijftig tot en met negen en zestig.) _ 

Hoofdstuk V.-Havens en Binnenlandse Grenzen van de 
Unie. (Artikels zeventig tot en met negen en tachtig.) 

Hoofdstuk VI.-Inenting tegen Kinderpokken (Pokken). 
(Artikels negentig tot en met lwrul~rd tien.) 

Hoofdstuk VII.-Openbare Watervoorziening, Vlee.s, Melk 
en andere V ciedingsmiddelen. (Artikels horulerd elf 
tot en met horulerd achttien.) 

Hoofdstuk VIII.-Gezondheidsdienst en Huisvesting .. 
. (Artikels honderd negentien tot en met honderd twee en dertig.) . 

Hoofdstuk IX.-Algemene en Aanvullende Bepalingen. 
(Artikels honderd drie en dertig tot en met konderd i 
een en zestig.) 

HOOFDSTUK I. 
UITVOl!:RING VAN WET; 

Establish• 2. There shall be for the Union a department,' to be known 2. Er zal, voor de gehele Unie zijn ~en departement, genaamd Installing 
, tnent of as the 'department of Public Health, which shall· be under the het ~eJ?artement van ~ o~ksgezondhe1d, het;welk zal staan onder van Derarte· 
departn;en~ ·:control of a Minister and in respect· of which there shall be a de le1~mg van een Minister. en teu.~anzwn waarvan er een V:~t8 "e~n of Pubhc . . . tf r·· .. £' p bi' Health' portfolio van Volksgezondheld_ zal ZIJn. .. . dhg 'd Health;. : : · por o 10 o u lC • · · · . . • .· . zon e1 , 

. · ·. · . . , 3. (1) Het Departement van Volksgezondhe~d heeft tot taak Werkkring. 
Functions of 3. (1) The £unct10n~ ?£the depar~ment of Pubhc Health shall, om, met . inachtneming van de bepalingen van deze Wet, de van Dcparte
de.tp'tment subject to. the pr~VISions ?f this. Act,. he ~o Ilre:vent or overbrenging van be.smetting van buitenaf naar de Uni.? ment van 

· of ublic guard. agamst the mtroductwn of mfectwus disease mto the tc voorkomen o£ te wcren · de volksgezondheid te bevorderen, Volksg:~-
Health. Union from outside ; to promote the public health and the besmettelike · overdraagbar~ of verhoedbare ziekten in de Unie zonJhe•d. 

prevention, limitation. or supp~es~ion of in~ectious, co~muni- te voorkom~n, te bepverken of te onderdrukken; provinciale 
cao e or prev~ntable .di.sease~ Within the Umon; ~~ a~vise and besturen en plaatselike autoriteiten met raad en daad bij te 
assist provincial ~dmm1stratw~s and local a:uthontws m regard staan in zaken betreffende de volksgezondheid, navorsingen en . 
to matters affectmg t?e pu~liC. healt~ ; to pro~ote ·~r carry onderzoekingen in verband met de voorkoming of behandeling 
out re~eal'ches · and· mvest1gatwns 1!1 connectiOn. With the van menselike ziekten te bevorderen of uit te voeren; rapporten 
prevent10n or treatment _of. human d1sea~es; to J?l:epare 3:nd en statistiese -o£ andere gegevens betre:ffende de volksgezond-
puhlish rep.orts and stat1stwal or other mform~t1on relative heid op te stellen en te publiceren en in 't algemeen overeen-
tq the pubhc health, and generally. to .carry o.ut m accordan~e komstig voorschri£ten de bevoegdheden en werkzaamheden 
with directions the P.owers and duties m relatwn to the pubhc betrefieude de volksgezondheid bij deze Wet of anderszins 
he_al~h conferr~d or Imposed ol! the Governor-General or .the aart de. Goeverneur-generaal of d.e Minister toegekend of 
Mm1ster by this Act or otherWise. opgedragen uit te oefenen en te verrJnh~u. 
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(2) Jt shall be the duty of th~ department to!~btain and (2) Het departement is verplich(z_ulke inlichti~g betreffen~e 
publish periodically such- information regarding infectious besmettelike ziekten en andere gezondheidsaariglegeiJ.heden 
disease arid other health matters in the ,Union, and such procur· in _de Unie, en zulkc inlichting als betreffende epidemiese 
able. information · regarding epidemic disease in territories ziekten in gebieden aan de Unie gren.tende, of in andere landen · 
adjacent to the Union or in other countries; as the interests verkrijgbaar is en als in bet belang van de volksgezondheid , 

"' Ill 

of the public health may require, nodig is, te verkrijgen en periodiek te publiceren. 
4. (1) Er wordt een raad ingesteld genaamd de 

4. (1) There shall be established a body to be styled the gezondheids ~a~d," be~taande. uit-: 
" Council of Public Health" which -shall consist of- {a) De Mm1ster {d1e voorz1tter 1s); · 

" V olks~ Volksge
zondheidlil' 
Raad. 

(a) the Minister (who shall be chairman); , (b) de hoofdambtenaar ·· van ge:zondheid_! en . 
(b) the chief health officer; and · (c) zeven personen (geen staatsdlenaren-ZI)nde) te worden 

(c) ( t b · ffi · h bl' · ) benoemd door de. Goeverneur-generaal. 
seven persons no emg o -cers In t e pu Ic service Vier vall deze zeven personen moe t en geneeskundige 
who shall be appointed by the Governor-General. praktizijns zijn en van deze vier geneeskundigen 

Four of those seven persons shall be medical prac moeten twee gekozen worden wegens biezondere kennis 
titioners, and of tho~~ four medical practitioners two van 0 £ ervaring in aangelegenheden betreffende volks-
shall be selected on account of special knowledge of gezondheid of geneeskundige navorsing. Drie van de 
or practical experience in matters relating to publjc zeven zo te benoemen personen zullen geen , genees~ · 
health or medical research. Three of the seven · kundige praktizijns zijn. Onderworpen aan regulaties 
persons so· t~ be appointed shall not be medical betrcffende omstandigheden waaronder hun ambt 
practitioners. Subject to regulations as to the cir- openvalt, houden de zeven aldus te benoemen personen 
cumstnnces in which office shall be vacated, the hun ambt gedurende drie jaren, zullende zij voor, 

; seven persons so to be appoin~e~ shall hold oJ?ce een gelijke termijn herkiesbaar zijn. 
for three yea~s and shall be ehgtble for re-appo_wt· (2) De werkzaamheden van de Raad bestaan in het geven 
ment for a like term. · van advies aan de Minister en het Departement van Yolks.-

. . , . · gezondheid over aangelegenheden omschreven of ve;:meld in 
(2) The functiOns of . the ·Council shall he to adv1se the art.ikel drie. . 

Minis~er and the depart~ent o~ . Public Health on matters {3) De Goeverneur-generaal kan regulaties opstellen be-
descnbed _or referred to . m sectwn three. . treffende het bijeenroepen en houden van bijeenkomsten van 

· . . . , ' de Raad, het kw,orum daarvan en de daarbij te volgen procedure~ 
(3) . ~he Governo~-General ~ay make regulat~ons as to the de aan de !eden daarvan te betalen toelage en de omstandig· 

convenmg and holding of meetmgs of the Council, the quorum heden onder welke een lid moet aftreden. 
thereof, and the procedu~e thereat, apowa~ces payable t o 5. (1) De · Goeverneur-generaal stelt met inachtneming Aanstelling 
members there?f and the Cl~cumstances m whlch any member van de bepalingen van de wet tot regeUng van de staatsdi~nst en plichten 
shall vacate his membershlp. van de Unie, van tijd tot tijd een hoofdambtenaar van gezond- van ambte· .··. 

, . heid aan en zovele assist ent-ambtenaren van gezondheid, naren.. · 

5. (1) The Gove~nor-Gener&l shall, subject to the provision! path?logen, inspekteurs van gezon~~eid, f:taven-gezo?dheids- . · · 
of the· law governing the. public service of the Union, from beambten en andere beambten als htJ r:-odrg mocht vrnden: 
time to time appoint a chief healt_h officer and so many assistant (2) De ambtenaren van · ~ezon~he1d en gen_~eskundige 
health officers, pathologists, medical inspectors, -port health beam_bten aan_g~~teld o~der dit .. artlkel moeten ZIJn genees-
ofticers and other officers as he may deem necessary. kundige prak~IZI]~s en m _het geval van de hoofdambtena:ar 

· van gezondheid en de assistent-a;mbtenaren van gezondheid, 
(2)' Every health officer and every medical officer appointed ~evens in het bezit zi~n van een graad, diploma ~f cer~ifikaat 

under this section shall be a medical practitioner, and . the In ~e volksge_zon~heid of_ staatsgeneeskun~e , urtgere1kt na 
chief health officer and· every assistant health officer shall speCiale eksamm~tH( en registre~rbaar zowel m ll.~t land. waar_ 
also possess a. degree, diploma or certificate in public health de _graad, bet diploma of . certrfikaat ve:kregen rs als m _de 
or state medicine granted after special examination and Ume, of van een graad, diploma of cert rfikaat ~om~ de Go~: 
registrable both in the country where it was obtained and verneur-g~ne~aal na overleg met de geneeskun~~ge r~den _blJ 

. in the Union, or a degree, diploma or certificate declared by proklamll:t1e m de Staats~oerant ve~klaard te ~I]n mtgermkt 
the Governor-General by proclamation in the Gazette, after ~en aanz1en van .een studiekursus die een toereikende kursus 
consultation With the medical councils, to have been granted m volksgezondhe1d of staatsgeneeskunde ?mvat~e: 
in respect of a course of study :which included an adequate (3} _De beambten aangesteld onder d1t art1kel vervull~n 
course of study in 'public health or state medicine. · zodamge werk~aaiii:heden betre~e~de _de volksgezondhmd 

· a,ls hun respektlevehk door de Mimster mocht worden opge-
(3) The_ officers . appointed under this section o. shall dragen: De hoofdambter:-aar van gezondhei~ of een assistant

carry out su?h dutie~ in rt;_lation to public _health as t he Minister amb_tenaar :van gezondheid_ handelende o~ diens last _en naa;n, 
may respectively assrgn to them. The ch1e£ health officer, or an verncht tevens all~ nod1ge on~er_zoekmgen en mspeksies 
assistant health officsr acting on his , authority ·and behalf, b~tr~ffende, of . ad v1seert de admmistr~teur van elke pro· 
shall also make any necessary enquiries and inspections in v~ncie ten aa?zien v~n, volksgezondherds aa?g~legenheden, 
regard _to or advise the administrat or of each Province on dw onder emge wet m _ve~band met h~~ - provmcraal bes.t uur 
any matter incidental to public health arising under any law van de be~r?kken. proVmCl~ mo?~ten nJzen. . . 
in connection with provincial administration in that Province. \ 6. De ~llmster kan te em gE:,r tt)d of op gezette h]den van Minister ka.n 

· _ . plaatselikii autori~eittm rapporten of statistiese o pgaven ':"an plaats_e-

. . · '. . . · _ . · . verlangen betrefiende. d~ volksgezondheid en de sanitajre ~~~!e:utort· 
M1m~ter may · 6. The_ .MI!lister may re_quue -every local authonty· t o furmsh toestand . van _ haar distnkten, kan · de vorm van zodantge opgaven en 
reqmre_ !ocal at any t1me or at stated mtervals report s or statistical returns rapporten en opgaven voorschrijven en kan te eniger tijd van rapPorten 

tautfhorl_tihes as to the public health and the s_anitary circumstances of its plaatselike autoriteiten een r ap'p. ort -of biezonderheden·· of een verlangen. · 
0 Uffi!S d" . • b h f f h . , reports and 1str1ct, may pres~n e t e. orm o any sue :r~port or re~urn, afschrift verlangen van enig.rapport aan het betrokket~ plaatse- . 

return11. and may at any time requrre any local auth,or1ty to furmsh a Iik h estuur voorgelegd d<!or een geneeskundige ambtenaar van 
report or partic~ars, or a copy. of an:y report submitted. to gezondheid, geneeskundige praktizijn, ingenieur of inspekteur 
such local authonty by, any medical· officer of health, mediCal van gezondheid ten aanzien van zaken betreffende de volks
practitioner, engineer or sanitary inspector, regarding any gezondheid of gezondheidsdienst binnen haar distrikt . · 
matter relating to public health or sanit~tion within.its dist rict, Een afschrift van elk zod!!-nig rapport betreffende de volks
and a .<!opy of every such report relatmg to public•· healt h or gezondheid of gezondheidsdienst buiten haar distrikt of be-. 
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s.anitati~m outside its dis~rict, or to any matter a:IIecting or tre:ffende enige-zaak die _ van invloed is of zou kunnen zijn op 
hkely to affect the public health of the Province or of the de volksgezondheid _van de provineie o£ van de Unie als een 
Union as -~ ~hole, or. to any epidemic di~>eMe; shall be furnished geheel of betreffende enige epidemiese ziekte wordt aan de 
to the Mmrster. , Minister gezonden-

Localadmin-· 7. ) 8 e . . . . . · 7. (1) yoor~?ver in deze ~et niet uitd.J:ukkelik :;m~ers P!aatse!ike 
stration of • (1 av as otherwi~e. specrally l_lro_vrded !n thrs ~ct, bepaald rs, zt]n de onderscherdene plaatsellke autonteiten mtvoermg /: 
.-\ct by .local t~e _several local authorltle~ . shall .wlt~m their respectrve binnen haar respektieve distrikten belast met de uitvoering van Wet .·. . 
authorities · drstrJCts carry out the provrsrons of thrs .Act. van dez \V t ~oar plaat~e· 

: d d fi · . e · e · hke autorl· 
·~n. e f m- (2) The local authorities are ·urban local authorities and {2) De plaatselike autoriteiten zijn stedelik-plaatselike auto- teiten en 
~\~~:a~t>, rural local authorities. riteiten en landelik-plaatselike autoriteiten. . haar_ ~nder-

(3) An_ urban local authority includes any municipal or (3~ 9nder stedelik-plaatselike autoriteiten zijn begrel?en schetdmg. 
borough or town or village council, town board, local board, mummpale of stads- of dorpsraden,_ stadsbesturen, plaatselike 
viHage management hoard and also any board of management best~en, dorpsbehee~raden als~ede -~lie rad~n van ?eheer of 
or committee or other body (not being a rural authority) ~on:ntees of. andere hchamen ~met _ZI]nde een l~ndehke au/~o-
which is constituted in accordance . with any law and ,which r1tmt) o~g~rwht overeenkomstig _emge wet en ~I~ :-mder emge 
under any law is endow~d with sanitary powers for safeguarding wet sam~aue bevoe_gdheden bezrtten tot ?ey~Iligmg van de 

. the healt.h of the inhabitants of its district gezondhe1d van de mgezetene1;1 van hun drstnkt. · 
· · · . · , (4) Onder landelik-plaatselike autoriteiten worden verstaan 

,(4}. A rur~l local auphori_ty means any ~ivisional ~ouncil afdelingsraden opgericht overeenkomstjg enige wet, daaronder 
co~st1tuted m accordance. Wit.h any law and shall als_o mclude begrepen perl?oonslichamen die de Goeverneur-generaal bij 
reny b?dy of pP.rso~s whwh the Governor-General Is ~ere by deze gemachtigd wordt in te stellep • en bij proklamatie in de 
authonzed to constitute as, and decl_are by proclamatwn in Staq,tskoerant te verklaren te zijn landelik-'plaatselike autori
the Gazette to be, a rural local authonty for all or _any of the teiten voor een of meer van de doeleinden van deze Wet. 
purposes of this Act. · - - . (5) Waar in deze Wet de uitdrukking "plaatselike autori-

(5) Where the expression " local authority " is used. in teit," zonder k;yalifikatie geb,e~igd word~, wordt daaron~er 
this Act without qualification it means and includes any verstaa:r:- en begr~p~n een stedehk-plaatschkc of cen landehk-
urban local authority or any rural local authority. plaatsehke autorrtelt. , _ 

. ·· 8; (1) De Goeyerneur-generaal kan bij proklamatie vcrklaren Provinciaal 
Pro~incial 8. (1) The Governor-General may, by proclamation declare dat de administrateurvan een provincie zal zijn de plaatselike b~stuu~-~a .. 
••.uminis~ru- that the administrator of any Province shall be the local autoriteit onder deze Wet ten aanzien van enige in d~ provincie ~u~~~~e~t e ~ -
~~~1:::fedbe auth?rity under _this Act in respect of any area within the g~legen en in_ de_ proklamatie omschreven. kring_ niet vall_en~e wo~den ge-
lo::al . Provmce (not bemg within the district of any existing local bmnen het ·_drstr1kt van een bestaande J?laatsehke autor1t~1~. proklameerd 
1\uthority authority) defined in such proclamation. · _ (2) In emge aldus geproklameerde krmg moet de ad~m1- ~~o~rr:P::1 · 
tor defined . . . . . . strateur een of meer van de bevoegdheden en moet h i] de g · 
o.rcas. (2). W1thm any area so proclaimed the admtmstrator shall werkzaamheden onder deze Wet aan plaats.elike autoriteiten 

exe~c1se all or an.y of the powers _ and s.h~ll carry 01_rt the toegekend of opgelegd uitoeferien en verrichten, onderworpen 
dut~es conferred or_ lmJ?osed on lo~al authontres u~der thrs ·Act, aan de verplic,htingen a:an de uitoefening en verrichting 
subject to the obligations attachmg to the -exerCise thereof. daarvan verbonden. · 

(3) The administrator niay; in ·accordance with ~ny regu· (3) De administrateur kan, overeenkomstig regulaties tot . 
lations which the Minister is hereby empowered t~ _ make de vaststelling waarvan, de· . Minister bij .deze bevoegd 
or in accordance with any law in force in the Province, levy verklaard wordt, of overeenkomstig enige in de provincie 
rates and impose fees and charges for services rendered on, g~ldende wet, belasting heffen en fooien e? kost en_ voor bewezen 
and recover such rates, fees and· charges from, the owners or d1ensten . opleggen aan, en zulke belastmg, fomen en kosten 
oQcupiers of immovable property wit,hin st1ch area, for the innen van de eigenaars of gebruikers van vast eigendom 
purpose of defraying the expenses incurred. by the adniinis- in zodanige kring tot bekostiging van · de uitgaven _door 
trator il! ~xercising the said powers and duties and any de ad~inisjrateur gemaakt in verband met de ·uitoefening 
matter 1ncrdental thereto. .. . . en verrwhtmg van bedoelde bevoegdheden en werkzaam:heden 

- en .daaruit voortvloeiende zaken. 
_(4) Af!Y person who_ contravenes any regulation mad_e_ under (4) Ieder die een regulatie vastgesteld onder dit artikel 

thrs, section shall he gmlty of an offence. schendt is schuldig aan een overtreding. · · . 

Magistrate 9. (1) In _respect of _every rur~l area where there_ is no_ 9~ ~l)J~. ~Ike land~like:. kring waar _er 'geen plaatselike ~~~~!~::r~ke 
to be l?cal. local· authonty,. the magrstrate, actmg under the authonty and ~utonter~ IS, lS de magrst_raat handelende op la~t en ~olgens ~~ autoriteit in 
:~!~o~~e~~n instructions of the. Minister, shaa, until a local authoritv is voorschr!ften van de; Munster, t~tdat vo~Jr . d,Ie . krmg hetziJ kringen ' 
tho ; . established for that area either under the last precedina sec"t1-00 onder het laatst voorafgaand artikel, of· een andere wet een waar geon ,re .s no o 1 l"k . . - ld . d I d l"k I. t rk andereplaat-vther l_ocal or any other law, be the rural local authority under this Act p aat~e l_ e . autonteJt mgeste lS, ~ • . an e 1 e p aa se ~ e selike au tori·. 
nuthor1ty. and may, subject to such authority and instructions, exercise autonte1t onder ~eze Wet, zullende hi], be~oudens zodamge teit is. 

all or any of the powers conferred on ruraL local authorities last e_n voorsch!Iften, d~ ~evoegdheden b1] deze _Wet aan 
by this Act. No instructions given bv the Minister under this landeh_k plaats_ehke autonte1t~~ toegekend, moge_n u,rtoefe~en. 
sub-section shall empower the magistrate·, to · make any Geen mstrukttes door ~e l\11mster krachtens dtt sub-art1kel 
·permanent a"(>pointment or, incur any capital expenditure gege_ven zulle? _ de _mag1straat recht verlenen een. vaste a~n
without the· _express authority o£ the Minister, given after stellin¥ ~f kapttaalmtg~v~n te doen, zonder dat de rutdrukkelike 

- consultation with the administrator, first beina obtained. m~c.htrgmg van de Mm1ster, gegeven na overleg met de ad-
. . · 

0 mrmstrateur, voora£ verkregen wordt. 
_ · (2) . All P.:Xpenditure under this section after the thirty-first (2) Alle uitgaven overeenkomstig dit artikel gedaan na de 
day of March, 1920; shall be recovered from the administrator een en dertigste dag van Maart 1920, moeten verhaald worden 
of the Province in which it was incuFed, except- op de administrateur van de piovincie waarin ze belopen wer-

( ) th . h f h" h 1 · . den, .behalve- ·· · · 
a e proportiOn t ereo _ .· w JC • wou d have been re~ d h -d· . d d' d I . J"k · 

f ·ddt th 1 I th "t . t f th _0 . 1., . d . (a). ever ou lll!l aarvan Ie aan e. p aatse1 e auton-un e o e . oca au on y ou o e onso wate -t t b f ld , - d ·· ·t h t k 
Revenue Fund if there had been a local authoritv te

1
1.d erdug .e kaa · zofu dgew?rd~n ZrJn UI .. le ge 1?kn- · 

f th d" t · t d "f th · d·t ',b. d b · , so I eer e m omste on s, m 1en er een p aatse 1 e 
. or ed b 18 [h_c t anth 1 .t e elen 1 1lre a · ee~ · autoriteit voor het distrikt bestaan had en indien de 
mcurre _ Y a au on y;_an _ · uitgavendoor·die autoriteit belopenwaren; en' 

(b) one-hal~ of the balanc~ of_ such expenditure after (b) de helft van de balans van zodanige uitgaven na aftrek 
deductmg such proportwn. ~ o subsrdy shall, under · van zodanige verhouding. Geen subsidie is, krachtens 
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theFinanciafRelations Act;l9i3, or a.ny Act amend~ de Financiiile Verhoudings Wet 1913, of enige Wet 
. ing or extending it, be payable in respect of the tot wijziging o{ uitbreiding daarvan, betaalbaar in 
. rem~ining one-half. verband met de overige .helft. . 

, 10. Elke plaatselike autoriteit moet in haar distrikt alle, Algem~ne · 
· . · . : wcttigc, nodigc en de· met hot oog op de speciale omstandig- werkknng 

~0. I.~ s~all be the duty of every local authonty, ~n resp~ct heden daarva~ redelikerwijze uitvoerbare maatregel~n nemen ;f:atselike 
o! Its di.tnct, to ta~e alll~wful. necessary and under lts spe~<al om besmettehke, overdraagbare of: verhoedbare ZICkten te autociteiten 

authorities. clrcumstll.nces reasonab~y pra~t1cable measures for preventmg voorkomen of een. verschenen of heersende ziekte van .• , 
the occ~rrenc~ or deahng :VIth any outbreak or ~revalence zodanige aard te bestrijden, de volkigezondheid beveiligen 
of I any mfectwus, commumca bl~ or preventable d1se~se, to en be:vorderen en de bevoegdheden uitoefenen. en de 
sa. eguard .and promote the pub~IC health, and to exe!crse the werkzaamheden verrichten ten aanzien van de ·volksge-
powers and l?erform the}ut1es 1~ respect of the pubhc health zondheid aan haar bij deze of een andere wet toegekend of 
conferred or 1m posed on 1t by th1s Act or by any other law. 1 · d · ·. · · · . . . . . opge eg • . 

. 11. (1) (a) Blijkt aan de administrateur uit het rapport Bevoegdhei 
Powers of .11. (1) (a) Whenever upon the report ofJthe chief health va!l ~e hoofdambtenaar van .ge~ondhei~ dat d~ volksgezond- van admini 
ad~inistra.- offioer it appears to the administrator that the public health hmd m de. een of ander~ lo~ahte1t exnstrg bedrer~d wordt ~o~r :::':. 
tor tn ~ase of in any locality is seriously endangered by the failure or refusal het verzUlm of de wmgermg van een plaatselike autonte~t plaat.'<elike 
~efalultmg \ on .the part of any local authority to exercise its powers or om met inachtname van de biezondere omstandigheden en autoriteiten 
a~:::,orities. perform the duties devolving upon it under any Iaw, having hulpbronnen de bevoegdheden nit te oefenen of de werkzaam- nalatig zijn. 

regard to its special circumstances and resources, or to take heden te verric~ten haar <?nder' enige wet toegekend of opgelegd 
all lawful and necessary steps to obtain powers to deal oi om aile :ve~tige en nodige. stappen te doen to.t erlangmg va:n 
by bye-law or reO'ulation with the dan<Yer the administrator de bevoegcthe1d om door nnddel van verordemng of regulatre 
may, a:£ter causing an enquiry to be h;ld' (at which the local bet gevaar t e bestrijden, '.~an kan d~ admin~st~ateur, na 
authority shall have an opportunity of being heard), call upon ge~ouden onderzoek (waarb13 de plaatsehke autonte1~ gelegen
the local authority by written notice forthwith to exercise hetd zal hebben om gehoord te worden) de plaatsehke auto, 
effectually any such powers or to perform properly any such riteit · schriftelik aan~eggen om onverwijld. zodanige bevoegd-. 
du~ies ; and if the local authority fails to comply with such heden ~oeltreffend. mt te oefenen of zodamge w~rkzaamh~de!l 
written notice, the administrator may exercise such powers b~hoorhk . te v~;r1~hten. Vol~oet de .plaatsehke . a.utonteit 
or perform such duties, and may authorize any person to met aan de schnrt.~hke aanzeggmg, dan kan de a~mm1strateur 
take all necessary steps for that purpose in the same manner bedoelde bevocgeiheden · of werkzaamheden u1toefenen of 
as if. he were the local authority. _ · · verri~hten, zullen~e hij iemand · m?.gen machti~en om . t~t 

' (b) Where the members of the local authority or. some of dat emde het nod1ge t~ doen also£ hiJ de· plaatsehke. autonte1t 
them have resigned, without leaving a quorum of their number, was.· , · . . . . . 
or where the persons entitled • to elect members of a local (b) Waar de leaen van een plaat::;ehke autonte1t a£ son:rmge 
authority fail to do so in accordance with law, the adminis- van hen bedankt hebben ~odat er geen kworum over lS,. of 
trator may exercise the powers and perform the duties of the waar . d~ pers01;en gerecht1~d om I eden van een plaatsehke 
local a tho l·ty u de th's· • t th. I 1 t' · t autortte1t te k1ezen, verzmmen zulks volge.ns wet te do. en, u r n r 1 .,...c or any o . er a w · re a mg o k d · d · · d b dh d k h d 
public health, and may authorize any person to take all an. e a mtm~trateu: .e . evoeg e en en wer zaam e en . 
necessary steps for that purpose. . .. van de plaatsehk~ au~onteit onder. deze of een ande:e wet 

· · . . · . . . . de volksgezondhmd betreffende mtoefenen en vernchten, 
(~) Th? admi.mstrator shall, for an~ of the purposes referred zullende 'hii iemand mogen machtigcn om tot dat einde het 

to m thts s.ectt?n, pos~ess al~ the nghts aJ?-d ~owers of ~he nodige te doen. . . . . 
local author~ty m default, subJect to the obhgatrons atta.chmg (c) De adroinistrateur heeft ter uitvoering v::m het bepaalde 
to the ex:ercise thereQf. in dit artikel, alle rechten en bevoegdheden van de in gebreke · 

(d) Any expenditure incurred by the administrator under zijnde plaatselike autoriteit, onderworpen aan de verplichtingen 
this section may be recovered by him- aan de uitoefening daarvan verbonden. · 

. · (d). Uitgaven door de administrateur onder dit . artikel 
(i) by acti~n in a .competent court against the local gemaakt ~unnen door hem worden verhaald-

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

within the district of the local authority in default ; (ii) door heffing van een speciale belasting op alle· hela!lt-
or · bare eigendommen in het distrikt van de in gebreke 
. zijnde plaatselik~ autoriteit; of 

(iii) by deduction from any subsidy, grant or other (iii) door aftre~ 'van enige subsidie, toelage of andere 
moneys payable out of the Consolidated Revenue Fund gelden betaalbaar uit het gekonsolideerd irlk:oniste-
or payable by the administrator t? the local authority fonds of door de administrateur betaalbaar aan de in 
in default; · ·· . . .· gebreke Zl]nde plaatselike autoriteit; 

or by all three or any two of such methods of recovery, of door alle drie of enige twee van voornoemde methoden van 
and the administrator's certificate shall be evidence of the verhaal. Het certifikaat van de adroinistrateur is, onder
amount due by the ·local authority under this section, wor~.en aan appel . op de :Minister wiens. beslissin~ ~naal is, 
subject to an appeal to the Minister whose decision shall be bewtjs ·van het bedrag door de plaatselike autor1te1t onder 
final. ' dit artikel verscliuldigd. 

(2) Een afschrift van elk rapport door de hoofdambtenaar 
(2) A copy of every report by the chief health officer made van gezondheid onder di~ artikel uitgebracht, wordt aan ·de 

under this section shall be furnished to the Minister, and Minister verstrekt en indien de administrateur op grand van 
if such . a?tion thereon is no~ taken by the ~dministrator dat rapport niet zodanige maatregelen neemt als de ~linister 
as the 111Imster may un~er. the 01rcu~stances consider adequate onder de omstandigheden doeltreffend en nodig acht en binnen 
and necessary, and w1thm such time as the 1\-Iinister may zodanige tijd als de Minister redelik oordeelt, dan kan de 
consider reasonable, the Miqister may decide to take action Minister zelf uit· krachte van dit artikei handele~ en de ad. 
~nder this section and may notify the · administrator .accord- ministrateur dienoVBreenkomstig kennis geyen. · Aile be
mgly, and thereupon all powers ·and functions conferred on voegdheden en funktics aan de administrateur uit hoofde van 
or vested in the administrator b:y this section in r espect of dit artikel toekomende ten aanzien van de zaken alzo ter 
the matters so notified shall cease to be exercisable by . the zijner kennis gebra.cht, worden alsdan niet door de admini-
administrator ,and shall be exercisable by the :Minister. . strateur · maar .door de Minister uitgebefend. · 
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12. (1) ·Every local authority may, and ~hen required by 12. (1) Elke plaatselike autoriteit ka.n, en indien daartoe P1aa~el~ke 
the M~mster so to do shall, appoint a medical practitioner to gelast door de Minister, m'het een geneeskundige praktizijn autoriteiten 
be medical officer of health for its· district,, and it shall be als geneeskundige ambtenaar van gezondheid voor haar. dis-~~~~~~., 
lawful for any two o:r1more lo'cal authorities to combine and trikt aanstellen. . · beambten 
co-operate for the. purpose of appointing a medical officer of Twee o£ meer plaatselike autoriteiten mogen in overleg met san •. 
health jointly for their distric~s. Where any question arises elkaar een geneeskundige. ambtenaar van gezondheid voor 
between local authorities ill- connection with the appointment haar- distrikten 1 gezamenlik aanstellen. · · 
of a medical officer of health, his duties or remuneration, or · Bij geschil tussen plaatselike autoriteiten omtrent de aan- . 
as to any other matter affecting him, the same shall be stelling val). een geneeskundige· ambtenaar ~vim gezondheid, 
referred . to the > Minister, whose decision shall be final and diens werkkring of beloning of omtrent andere hem betre:ffende 
conclusiye. zaken, wordt · het geschil verwezen naar de Minister wiens 

' · beslissing :finaal en aidoende zal zijn. . 
{2) Every such appointment shall be subject to the approval (2) De aanstellingen :'?ormeld moeten door . ~e. ~ii~ster. 

of the Minister, and in making such appointments preference worden goedgekeurd.. Bl] het doen v~n deze ~anstelhngen 
shall be given, apart from special circumsta~ces in any par- wordt, behoudens btezondere omstand1gheden. m bep?'~~de 
ticular case, to· medical practitioners who possess , degrees; g~v~llen, de v.oor~eur gegeven aa.n .geneeskund1ge praktiZIJ~S · 
diploma~ or certificates in public health or state medicine d1e m het bez1t ~lJn van graden, d1ploma.s of ?ert1fikaten. 'ln 
granted after special examination and registrable both in the de vol~sge.zondhe~d oi ~taatsgenees~~nde U1tg~re1kt na spec1ale 

. country where they were obtained andin the Union, or a degree, e~sammat1e en .11e reg~stree:rbaa: ZlJn zowelm het Ian~ waar . 
diploma o:r certificate declared by the Governor-General by ZlJ ver~regen ZlJn als m de Ume of van een l?~a.ad, d1plo~a . 
pro.clamation in the Gazette; after consultation with the ?f certrfika.at door de · Goeverneur-generaal brj pro.klamatle 
medical council, to have been granted in respect of a course m de Staat.~ko.e;rant. na ~verleg met. de geneeskund1~e raad 
of study which included an adequate'·course of study in public v~rkla.ard te z~Jn Ultgere!kt te~ aanz1en van ee~ studtekursus 
health or state medicine. · · d1e een toere1kende kursus m volksgezondhe1d of staa.ts- . 

. geneeskunde omvatte. 
• . . · . . . . . · (3) Stelt de plaatselike autoriteit geen geneeskundige ambte-
(3) If. a local au~honty does not appomt,. or IS ?-Ot reqt_Ured naa:r-van gezondheid aan of wordt zij niet daartoe. gelast zoals 

to appot~t, a medical_ officer of health. as IS her.e~n provided, hierin voorzien is, dan treedt de distriktsgeneesheer of een 
th.e .distr~ct surgeon. OI such oth.er medical practttlO~er as the ander door de Minister aan te stellen geneeskundige praktizijn ' 
Mimster .may appomt shall for the pur~ose~ of. this Act be voor de doeleinden van deze Wet opals geneeskundige ambte
the. m~dical officer of health for the distn.ct of that local naar van gezondheid voor het distrikt vari de betrokken 
author~t:y- a:nd shall c~nform. to and be. paid by t~e local plaatselike autoriteit, zullende. hij voldoen aan en van de 

,authority m a~c~rdance With regulatwns made m that plaatselike. autoriteit betaling ontvangen overeenko.mstig 
behalf l?Y the Mmister. regulaties tot dat .einde door de Minister vastgesteld. 

. . (4) Onderworpen aan de bepalingen van een wet of regulaties 
(4) Subject to the provisions of any law or regulations opgesteld onder een wet handelende met aftreding wegens 

made under a law dealing with retire,ment on grounds slechte gezondb.eid, of bij het bereiken van een vastgestelde 
.of ill-health or on reaching a prescribed age, no medicalleeftijd, wordt geen geneeskundige ambtenaar van gezondheid 
officer of health of a local authority, whethel' . appoin~ed van een plaatselike autoriteit, of hij "1{66r of ~a de inwerking
before or after . the commencement of this Act, shall, treding van deze Wet aangesteld werd, zonder zij n eigen toe-

. without his . own consent, be removed from his' office, stemming uit zijn ambt- ontzet, noch zullen zijn salaris o£ 
or. have his salary o:r emoluments reduced until the emolumenten verminderd worden totdat de · Minister de · 
Minister has notified to· the local authority his approval: plaatselike autoriteit zijn goedkeuring heeft bekend gemaakt: 
Provided tha( any· local authority may .suspend. any such Met dien verstande dat een- plaatselike autoriteit zulk een · 
medical officer of health irom the duties or emoluments of geneeskundige ambtenaar van gezondheid mag schorsen in de 
his office for gross incapacity, neglect or misconduct pending uitoefening ·van zijn ambt of . de daaraan verbonden 
the sanction oi the Minister as to his dismissal, and in the ell).olumenten wegens grove onbekwaamheid, nalatig
event of such sanction being granted the said medical officer heid of wangedrag, hangende de machtiging van de 
of health shall be deemed to have beim removed from office Minister tot zijn ontslag. Wanneer zulke machtiging 
from the date of such suspension. gegeven . wordt, wordt die geneeskundige ambtenaar van 

gezondheid gea.oht uit zijn ambt te zijn ontslagen vanaf de 

Th
. · · f h' · · h 11 b d d b datum van zulke schorsing . 

. ~5) .e p~oVIstons 0 . t IS .s:ctwn 8 a e eeme to f> (5) De bepalingen van dit artikel worden geacht de be-
m substitutiOn for the. pro~1s10ns of ~ny law heretofore paling en te vervangen van de wetsvoorschriften,-v66r. deze 
enacted (other t~an Ordml}nce No. Il (Pnvate) ~£ ~906 of thelvastgesteld (met uitzondering van Ordonantie No. II 
Transvaa9 relatrng to ~he .approval by an admtms.trator of (private) van 1906 van Transvaal) betreffende de 'goedkeuri.ng 
the .appomtment or dismissal by a local authonty of .a door de .. administratimr van de aanstelling of het ontslag 
medical officer of health. door een plaatselike autoriteit van een geneeskundige .ambte-

naar van gezondheid. . · ' · · 
. . 13. Elke geneeskundige ambtenaar .van gezondheid van een Werkkring , 

13. It shall be the dl}-ty of every medical officer of liealth plaatselike autoriteit stelt zich te allen tijde behoorlik op de van ~enees, 
o£ a local. authority to keep himself at al~ times .properly in~ h?og~e van -de volksgezond?eid en san~taU:e toest~nd va~ zijn ;,:!~~d:~· 
formed as to the public health. and sanitary cucumstances d1str1}rt en houdt tot·dat emdc de nod1ge mspeks1es en onder- beambten 
of his district and to make such inspections and enquiries as zoekingenen brengt voorts aan de plaatselike autoriteit rapport van · 
may be necessary for this purpose and to report to the lqcal uit omtrent daartoe betrekkelike aangelegenheden die naar plaat~eli!re 
authority on any matte~ or thing relating thereto which in zijn mening haar overweging verdienen. Hij zendt voorts autorlteiten 
his opinion should receive its consideration; to furnish to aan de plaatselike autoriteit maandelikse · ra.pporteii- alsmede 

·the local aut!lority monthly :reports and an annual report on een jaarliks :rapport . over de volksgezondhe~d en sanitaire 
· the. public health and sanitary ciryumstances. of the district ; toestand va!l het distrikt. Hij brengt tevens zulke speciale 

also to furnish such special reports on any matter relating.to rapporten mt over aangelegenheden rakende de volksgezond •. 
the public health or sanitation of the district, and to carry heid oi de sanitaire toestand van het distrikt en verricht zulke_ 
out such duties relating thereto, in accordance with the terms ldaartoe hetrekkelike werkzaamheden overeenkomstig 'de· .· 
of his appointment, as the local authority may from time to voor~~arden .Yan zijn a,anstelling; als de plaatselike autoriteit 
_time require. · ' van ti]d tot tlJd mocht verlangen. . . . 
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· 14. (I) Every local authority may, and when req~ired hyl 14. (1) Elke pla.at~elike a.utoriteit. kan, en indien daartoe Pla.at~eljke 
the Minister so to do shall; appoint one or more competent gelast door de Minister; moet eeh of meer bevoegde inspektems a~i~rttett 
sanitary inspectors to assist in safeguarding the public health van gezondheid aanstellen om behulpzaam te zijn ~ij 't be- :eiondhei 
and in duly carrying out the provisions of this Act within veiligen van de volksgezondheid en de behoorlike mtvoering inspekteur 
its district. , van de bepalingen ViltD deze Wet binnen haar distrikt. . e.a.n. 

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

. (2) I~ maki~g such appomtments preferel?-c~ shall be given, keur gegeven a.an personen die in het bezit zijn van certifikaten 
except m speCial .cases a~proved ~y the J~llm.ster, to pe~sons in de praktiese gezondheidsdienst of de gezondheidsleer uit
w~o posses!: certificates.~~ practw~l s~mtatwn or samt~ry gereikt na speciale eksaminatie gehouden door een autoriteit. 
sCie~ce granted af~e~ speCJal e:x:a:nun.atiOn by an authonty door de Minister bij kennisgeving in de Staatskoerant bevoegd 
specified-by: the Mmister,_ by notrce m t.he Gaze.!te, a.s com- verklaard tot _de uitreiking van dergelijke certifikaten. 
pet~nt t~ grant s~,ch certificates. In thr~ Act . certi~cated In deze Wet wordt door "gecertificeerde inspekteur van 
sarutary lllSI~ector means a person possessmg such certi~cate. gezondheid ~· verstaan iemand die zutk een certifikaat . bezit. 

(3) Onderworpen a an de bepalingen van een wet of regula ties -
. , . . opgesteld onder . een wet handel en de met aftreding wegens 

(3) SubJect to the J:!IOVIS~ons o~ any law or regulat1~ns slechte gezondheid, of bij het bereiken van een vastgestelde 
made under ,a law. dealing Wl~h retuement on .groun.ds· of 1ll- leeftijd, wordt geen gezondheidsinspekteur van een plaatsel~ke 
health or on reac~ng a prescnbed. ~ge, no samtary mspector autoriteit, of hij v66r of na. de inwerkingtreding van deze 
of a local authority, _whether app01~ted bef~re or after the Wet aangesteld werd, zonder zijn eigen toestemming uit 
commencement of .thrs Act shall, ~thout his own consent, zijn ambt ontzet, noch zullen zijn salaris of emolumenten 
be removed _from his. o~ce, or have. h1s salary or emol~me~ts verminderd_ worden t.otdat de Minister de plaatselike- autori
r~duced. until the 11~mster has not1fied to th~ local authonty teiten zijn goedkeuring heeft bekend gemaakt : Met dien . 
hts approval: _ProVI~ed that any local autho:r;ty may suspend verstande, dat een plaatselike autoriteit zu1k een gezondheids
any such s~:1rtary mspec~or fro-!11 the duttes an~ emolu- inspekteur mag schorsen in de uitoefening van zijn ambt en de 
ment.s of h111 o~ce for mcap~crty, neglect. or. Ill;Isconduct daaraan verbonden emolumenten wegans onbekwaamheid, 
pending the sanctwn of the. Mrm~ter as to his dis:n;nssal,. and nalatigheid of wangedrag, hangende de mach~iging van de 
~n the event of such sanctwn bemg granted the said sarotary Minister tot zijn ontslag. Wanneer zulke machtiging gegeven 
mspector shall be deemed to ~ave been removed from office wordt, wordt die gezondheidsinspekteur geacht uit zijn ambt 
from the date of such .suspensiOn. te zijn ontslagen vanaf de datum van zulke schorsing. · 

. . 15. (1) Verzuimt een plaatselike autotiteit om ten genoegen Verzuimt 

15 · f 1 1 h · .t ·1 · . van de Min,ister een geneeskuudiae ambtenaar van gezondheid plaatselili: 
When a.ny . • (1) I anr: .oca aut O~Ity J.ai s to appornt to the ~atis- of een ins ekteur van ezondh~id onderscheidenlik aan te a~toriteit 
~ocafl ~1uthor- factiOn of the Miroster a medical officer of health or a sarutary t ll b" P d . g d d t d de Mt'n·Ister een gezon •ty at s to . h · b · h. h h £ h . s e en mnen ne maan en na aar oe oor heidsbeam 
appoint a mspector, ~s t e case may. ~· Wit rn t ree mont 8 ~ ~er avmg a.angezegd te zijn, dan kan de Minister een geneeskundige te of inspe 
medical been. reqmred _by the Mimster so to do, .the ~mrster may ambtenaar van ezondheid of een ins ekteur van gezondheid teur aa.n 
officer of appomt a medwal officer of health or samtary mspector, as d h . d rkg t 11 b. P h t di t ·kt . n de stellen, d 
hea}~h or · the case may be, to act within the district of such local authority, on ersc el en 1 ~ans e en. 0:U mnen e 

11 
8 rdl h .. va stelt de 

samtary d fix th d ti f d th t. t b . d b betrokken plaatsehke autonte1t te ageren, zu en e I] tevens Minister a 
inspector an may e ': es 0-, an e remunera: 100 0 e pal Y de werkkring van zodanigc ambtenaar of inspektem mogen , 
the Minikster such local authority to, su?h officer or Inspector. bepalen alsmede de beloning door de plaatselike autoriteit 
may ma e . h d b ld such ap- . . aan em te; wor en etaa . . . . 
pointment. (2) In default of payment by the local authority, the amount (2) Verzmmt de plaatseli.ke autonteit het b~drag aan de 

due to any officer or inspector so appointed shall be paid out alzo aang~steld~ beamJ;>te o~ mspekteur ve_rschul~1gd te betalen, 
of the. Consolidated Revenue Fund, and the Minister may recover dan geschiedt die betaling m~ ~et gek~msolideerd m_komstefo~d~. 
such amount from the local authority. concerned or may Dat bedrag kan door de Mimster op de plaats~hke au~o~1te1t 
deduct the amount from any subsidy" or other moneys payable worde~ verhaald. of ~orden afgetro~ken va~ emge subs1d1e of 
out of the Consolidated Revenue Fund to such local authority. andere ~ gel~en dm ~t . het gekonsolid.~erd mkomstefonds aan 

' · de plaatsehke · autoriteit betaalbaar ZIJn. · 
. (3) Elke aanstelling gedaan als vo?rmeld vervalt zodra . _ 

(3) Provided that any such appointment shall cease im- de plaat~elike aut.oriteit een geneeskundilfre ambtena~r v~n ' 
mediately upon the appointment by such local authority of gezondheid of een mspekteur van gezondheid ondersche1denhk 
a medical officer of health or sanitary inspector, as the case onder deze Wet aangesteld heeft. 
may be, under this ·Act. 16. (1) Wanncer de 11-finister van oordeel is dat het belang van Terugbeta 

de volksgezondheid in bet distrikt van een plaatselike ·auto- ling van~ 
riteit of in de distrikten van twee of meer plaatselike auto- van sattr• 

Refund of 16. (1) Where the Minister is of . opinion that the interests of rite~ ten, de aanstelling vereist van een geneeskundige ambtenaar ~jl ~~n:· 
P£rt h ~~ the public health within the district of a locaJ authority, or van gezondh~id, die zijn gehele tijd aan zijn werkkring besteedt, kundige e 
~eili~Iet~ffi~ with~n the districts of any tw~ or . more local authorit~es, of de aanstelling op. d~zelfde voet van een gecertifice~rde in- ambtenare 
cersofhealth reqmre the employment of a medical officer of health devotmg spekteur van gezondhe1d, en wanneer met de goedkeunng van ~a? gezon 
and certifi- the whole of :rus time to the duties of his office, or the employ- de Minister eu overeenkomstig de bepalingen van deze Wet een C::~fi~~erg 
cat~ ment of a certificated sanitary inspector on a similar basis, geneeskundige ambtenaar van gezondheid of een gecertificeerde inspekteur 
f:~!~~ra and where, with the approval of the Minister and in accordance inspekteur van gezondheid dienovereenkomstig in dienst v~ gezon 

· with the provisions of this Act, a. medical officer of hei!.lth or gesteld wordt, . dan is de Minister bevoegd uit het gekonsoli- hetd. 
- certificated sanitary inspector is appointed and employed deerd inkomstefonds aan de betrokken plaatselike autoriteit 

accordingly, it shall be, law£1.1-l for the Minister to refund out of autoriteiten een gedeelte, terug te betalen, niet te hoven
of the Consolidated Revenue Fund to the local authority or gaa~de een derde van bet bedrag door de plaatselike autoriteit 
authorities concerned a proportion not ' exceeding one-th.ii:d bij wijze van salaris betaald aan zodanige ambtenaar of inspek
of the amount paid by the local authority by way f teur: Met dien verstande dat ten hoogste zeven honderd en 
salary to any such officer or inspector : Provided that vijftig pond onder dit artikel aan een plaatselike "autoriteit of 
not more than seven hundred and fifty pounds shall be refunded aan een gezamenlik handelende groep van plaatselike au tori
under this ~e:tion ~o a~;:- local ~uthority, or to any group of teiten ten aan~ieli van enig b~paal~ jaar zal word~n teru~be~~ald 
local authont1es actmg JOIDtly, lD :respect o£ any one year, en dat zodamge terugbetahng met zal geschteden tenZI] de 
and that no SUCh refund shall be payable unless the chief h'oofdambtenaar Vll.D gezondheid certificeert da.t de ten aan-
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health officer .certifies that the arrang~ments in respect of the zien .van de ~-~nstelling gema.akte regelingen aanne~e~ik en 
appointment are suitable and the best practicable and that d?~lt.reffen_d ZIJJ?-. en dat de werkzaamheden op bevred1gende 
the·duties have been satisfactorily performed. ' WlJZe verncht ZIJn. . . 

· ' (2) De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing ten 
. . . . . . . . · aanzien van geneeskundige ambtenaren van gezondheid of 

(2) T~e provisions of this sec~10n. shall a ppl~ m r~spect o£ gecertificeerde inspektenrs van gezondheid, die v66r de invoering 
any medical o~cer of health or certificated samtary mspector van deze Wet aangesteld werdeJ! en die hun gehele tijd aan 
who was appomted before the commencement of this Act hun werkkring besteden. · · · 
and devotes the whole of his time to the duties ofhis office: 17. De lvlinl:~ter kan in overleg met een plaatselike autoriteit Goeverne .. 

. . . .. . _ . . . · of met twe.e of mee~ J?laatselike autorit.eiten gezam~nlik een ::V~~iest:et 
org~~:~~n 17: The Mmlster may co-operate W:I~h any local authonty geneeskundlge praktl~l]ll . aan~.tell_en als geneeskundige. amb- plaats~like 

ent and .. or With any two or more local authont1es for the purpose of tenaar van gezondheH:l en d1stnktsgeneesheer of ·.goeverne- autoriteiten 
ocalauthori- jointly appointing a medical practitio_ner as medical officer ments-geneeskundige . ambtenaar, die zijn gehele tijd aan de volletijds 
ties in reg_ard of health and distric~ surgeon or government medical officer, werkkring van deze betrekkinge,n· heeft te besteden. ' ~~neeskun-
to w?oletune who will devote the whole of his time to the duties of these · · · , · · · _Igen aan. 

edlCal ap- ffi '. 
pointmentB. 0 ces. 

CHAPTER . II . . 

NoTIFICATION OF INFECTIOUS DrsEAs:&s. 

HOOFDSTUK II. 
AANGIFTE VAN BESMETTELIKE · ZrEKTEN. · 

18. (1) Ten;~:ij uitdrukkelik anders. bepaald is, zijn de be- ~esmettelike 
palingen van deze Wet, voorzover zij besmettelike ziekten ~:!te~~ , 
betreffen, waarvan aangifte verplichtend · gesteld is, van toe- aan;Ute · 

. . passing op kinderpokken (pokken), (waaronqer geacht wordt verplichtend 
n~!!~io~: 18, (1) . The . provisions of this . Act, unle~s othe~w1~e . ex- begrepen te. zijn de vorm 'genaamd " amaas " of kafferpokken gesteld. 

,P:essed, shall, m so far as they_ concern notifiable mfectwus alsmede elke andere op pokken gelijkende 'ziekte •behalve 
~hseases, apply to small-pox (~htch t~:;m shall . be deemed to waterpokken), scarlatina . of scharlakenkoort~, _typhus koorts, 

iseases. 

u~clude the for;'l-1 known as amaas . ~r kafir-pox and ~ny di£teritis of vliezige kroep, roos (bel-roos); kraamvrouwekourts ' ' 
disease resemblmg small-pox, _except .chicken-pox), scarlatma. (kraamkoorts), (daaronder begrepen septikaemie : (bloedver
or s~arlet. fever, typhus fev~r, dip?thena _or m~mbrano';s crou!l, giftiging), pyaemie (etterkoorts), septiese bekke:iicellulitis of 
ery~pelas, p1~~rperal fever (mcl~dmg sep~ICremla,_ P.yrem1a, se~tlC elke andere ernstige sepiiese toestand die tijdens 'het kra.am
pel~IC celluhtis, or other ser~ou~ sept1c cond1t1?n occurru~g bed voorkomt), aziatiesCl cholera,. typheuse of· ingewanda 
dunng ~he p~erperal state), _asiatiC chole:-a, e~tenc or typ~md koorts, (daaronder begrepen paratypheuse koorts), epidemiese 
feve~ (~n.cludmg para-t.yph?td f~ver) , epldemte cer~bro-sp~~al cerebrospinale meningitis of cerebrospinale koorts (ruggegraat· 
memng1t1s or cerehro-spma.l fever? acute . pohomyeh~Is, koorts), akute poliomyelitis, melaatsheid (laza-rus), pest, milt~ 
.l~prosy, plague, anthrax, glande:s, :ab1es, malta fever, sleepmg vuur (miltziekte), kwade droes, hydrophobie, . (hondsdolheid), 
s1ckn~ss o:- human ~r~panosomiaSl~, and all forms of tub:r- maltakoorts (bokkoorts), slaapziekte of menselike · trypanoso
culosis which ~re chmcally recogmsable apart from react10n miasis alsmede aile vormenvan tuberkuJose (tering), die klinies 
to the tuberculm t est. waarneembaar zijn, afges~heiden van reaktie op de tuberkuline-

(2) The Minister may by n~tice in the Gazette- proef. . - · ·· 
(2) De :M:inistcr .ko.n bij 4:ennisgeving in de Staatskoemnt-

(a) declare that any infectious disease other thari those 
specified in sub-section (1) shall be a notifiable 

· 1 disease under this Act ; 

(b) declare that only such provisions of this Act as' ~re 
. mentioned in such notice shall apply to any notifiable 

infectious disease; 

(a) verklaren dat enige bestnettelike ziekte,_ niet .zijnde 
een van de in sub-artikel (1) genoemde, zal zijn een 
ziekte waarvan aangifte verplichtend gesteld is onder 
deze Wet; 

(b) verklaren 'dat sle~hts zulke bepalingen van deze Wet 
als vermeld zijn in de kennisgeving, van toe
passing zullen .zijn op de een of andere besmetteli¥e 

(c) restrict the provisions of this Act, as regards the noti- ziekte, waarvan aangifte verplichtend gesteld is ; 
· fi.cation. of any disease, to the district of any local (c) de bepalingen van deze Wet tim ·. aanzien van de 

authority or to any other area defined in such notice; aangifte van enige ziekte beperken tot het distrikt 
· , .. van een plaatselike autoriteit , of tot enige andere . 

(d) declare, on the appli<;ation of a local authority, that kring omschri:wen in de kennisgeving ; . 
any infectious disease other than those specified in (d) op aanvrage van een plaatselike autoriteit, verkla.ten 
sub-section (1), shall he a notifiable disease within dat een besmettelike z1ekte, niet zijnde die vermeld 
the district. of that local authority for a period in sub-artikel. (1) een ·ziekte is waarvan aangifte 
specified in such notice or until the notice has been · verplichtend is binnen het distrikt van die· plaatselike 
withdrawn. ' · autoriteit gedurende een in die kennisgeving genoemd 

. . . . . tijdperk, of totdat de kennisgeving is ingetrokken. · 
A copy of every ~10bce u~de: ~h1s su~-sect10n shall, w1thm Een afschrift van elke kennisgeving onder dit sub-ar tikel 

fourteen days afteri~S pubh~atwn, _be la_ld_ upon t~e Ta?les of wordt binn~n veertien dagen-na de publikatie daarvan ter Tafel 
?oth ~ouses o~ Parhamen_t 1f P~rham~n~ 1s then 1n sesswn, or van beide Huizen van Parlement gelegd indien het Paz.Iement 

. 1£ l"airhament 1s not th~n m sess1on~ wxthm_ fourteen days after dan in zitting is, of.het Parlement niet in zitting zijnde, binnen 
the commencement of Its next ensumgsessron. veertien dagen na de aanvang van de eerstvolgende zitting. 

, . 19. (l) Wanneer iemand (hieronder genoemd de patient) Aangifte · 
otification 19. (1) Where any person (her!'linafter _called t he patient) is l;jdende is aan een besmettelike ziekt.e waarvan aangifte door ho~fd 
y ~ead of suffering from any notifiable • infectious disease, it verplichtend . gesteld is, moet met inachtneming ·van ;::.st~ez~:;. 
am,ly, shall, subject to regulations, be the duty of . the regula ties het hoofd van het gezin, waaraan de patient ,want, toe-
earest rela· head of the family · to which such patient belongs, or,. behoort, . of, biJ. gebreke . van hem of in ziJ'n afw. ezi:g-.zichthebbend ive, person f 
n attend- in his default or absence, the nearest adult relative of the heid, de naaste volwassen verw;tnt van de patient die zich in hersoon ; 0 

nee, or patient pr_esent on the pr~mises, or, in def~ult or the absence of het p~rceel bevindt of ~ij gebre~e of afwezigheid van zodani~~ p=~~~l~l' van 
ccupier of such.relative, the person m charge of -or m a ttendance on the verwant, de persoon d1e de pat1ent. oppast of verzorgt of, biJ _ 
remises. patient, or, · in default of any such person, the occupier of the gebreke van zodanig persoon, de gebruike:r .van P,et perceel, 

premises, immediately on becoming aware that the patient is dadeHk zodra hij te weten komt dat depatie_nt alzo lijdende is, 
so sufferin~, to give notice thereof. to .the local authority. · daarvan aangifte doen bij de plaat selike autoriteit. 
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·(2) Any person who fails to give the notice required by this (2) Ieder die verzuimt de aangifte bij dit artikel gevorderd 
section shall_ be guilty of an offen~e, and in any prosecution te doen is schuldig aan een overtreding, zullende in .geval van 
under this section the onus shall be on the person charged of strafvervolging onder·. dit artikel de beschuldigde moeten 
showing that he was unaware that the patient was suffering bewijzen dat hij niet wist dat de. patient lijdende was aan een 

-from a notifiable infectious disease : Provided that if a person ziekte, waarvan aangifte verplichtend gesteld is: Met dien 
·is not required to give notice in the fitst instance but only verstande dat, indien een persoon niet gebouden is in de.eerste 
jn default of some other person, he shall not be guilty of an plaats aangifte te doen m'aar slechts bij gebreke van een ander, 
offence if he satis'ties the court that he had reasonable ground~ hij niet schuldig za.l zijn aan overtreding, zo hij ten genoegen 
for believing that notice had been given. > . van het hofbewijst dat hij gegronde rederi had om te geloven 

· · dat aangifte gedaan was. . 

·0 · · . · h 20. (1) De geneeskundige praktizijn die bevindt dat iemand Aangifte 
2 • (1) Every mediCal pract1t10ner w o becomes aware that a· d h b ht f f · 1 b h d ld dt l''d d door genees 

any person visited or pr~fessionally atteuded by him is suffer- . Ie OOI ;~ ezJC ~·}rob eSSl~llee f e a~ e . WO~ '. l~te~ ~ kunclige • 
ing from, or who by post mortem examination or otherwise ~s aand 0 t e <?0~ IJ sc ouwi~g ' 0 t~nl"krsziJ?-Skt evm a praktizijn. 
becomes aware that any person has died of, a notifiable in- tema~ ges 0.rven 18 aan

1 
e~n . esme. e 1 e Z1~ e waar~an 

f t . d" · h II b" t t I t" · a· t 1 aang1fte verphchtend geste d 1s, 1s verphcht, met machtnemmg ec 1ous 1sease, s a , su Jec o regu a Ions, 1mme Ia e y 1 · d d ·l.k h "£ l"k t'fik t · 'ft · 
f · h 'tt t"fi t . f t"fi t" th f van regu aties, a e 1. een sc r1 te 1 cer 1 aa van aang1 e urn1s a wn ·en cer 1 ca e · o no 1 ca 1011 ereo · . · . . h 
t th 1 1 th •t f · th a· t · t · h" l daarvan a£ te geven aan de plaat sehke autor1te1t van et 
~0 

1 
e oc_a a· au ondy 0

1 
' d~ d 18 rdic h·liln 

1 
w ~c 1 distrikt waarin zodanig persoon ontdekt wordt of gestorven . 

sue 1 person 1s Iscovere or 1as Ie , an s a a so m- · H"" · t · 1. ht h t h fd d h · h a· 
f th h d f th · h h ld th· · f tl ts. IJ Is evens verp 1c e oo van e u1s ou mg orm e ea o e ouse o or e occupier o 1e f d b 'k h t 1 f . · a· d · d · · · ; d" t ·· tt d ') e ge rm er van e percee o emg persoon, re e 
premises an any person nursmg or m 1mme 1a e a en ancf t' t 1 t £ d 'dd Il"k h h ·ft • · 

th t . t f th · f t' t f th a· d pa ren verp eeg o e onm1 e 1 ~ zorg over em ee , m 
on e pa ren o e · 1n ec rous na ure o e rsease an k · ·t· t ll d b ·tt l"kh 'd ·d · · kt 
th t . t b t k t t "t t enms e s e en van e esme e 1 e1 van e z1e e, en van e precau rons o e a en o preven 1 s conveyance o d d t · d d b · others. . · . e VO()rZorgen te wor en genomen en em e e over rengmg 

daarvan op andere perso_nen te voorkomen. 
· . . . . . · . (2) De geneeskundige praktizijn die verzuimt · het bij dit 

(2) ~ny J?edrcal prac~rt10ner w~o fails .to furmsh ~certificate utikel vereiste certifikaat van aangifte a£ te geven, of het 
· of notification as reqmred by th1~ section, o>: to ~nform the _hoofd van de huishouding of de ·gebruikex van bet perceel 

.. head of the ~rouseho_ld or the occupier of the_ premises or ~hf 9{ de persoon die de patient verpleegt ofverzorgt als voormeld 
perron nur_smg or Ill attendance. on the patient. as aforesa1~, in . kennis te stellen is schuldig aan een .overtreding. -. 

. shal_l be guilty of an o.ffence, and m 3;nyprosec~t~on under thi~ In geval van strafvervolging onder dita rtikel is de beschuldigde 
section the onus shall be on the medtcal pr~ctrt10ner char~ed geneesku.ndige_ praktizijn gehouden te bewijzen dat hij niet 
to show that h_e was unaw_are th3;t the. patr~nt was suffermg wist dat de patient lijdende was of stierf aan een besmette-' ·· 

: from or had dred. of a nottfiable mfectlous disease. like ~iekte waarvan aangifte verplichtend gesteld is. 
. . 

· . •. . · 21. Elke plaatselike autoriteit zendt zonder verzuim aan Plaa~el!ke 
· · · h t · d Ik k t d h autor1te1ten · Local 21 Every local authonty shall promptly- at the end of each e em evan e . e wee op een vorm e wor en voorgesc reven, d · · 

~~t~r~~=t week and ·on .a fo~m' to be pre~cribed, tra~smit _to the. chief aan de hoofdambtenaar va~ gez?ndheid biezonde~~ed~n va~ ~~~a~~ va!l 
health 0 fficer partiCulars of all cases of mfectrous diseas( alle · gevallen van besmettehke Ziekte, waarvan b1l haar ge aang1ften rn. 

return~ of · d d d · · k "ft d ' l d 11 · 1' ht' · , ~otifications. notified to it d~ring the week and all information . which it . uren e e. wee aang1 e ge aan lS .~ sme e a e m 1c mgen 
..,. may possess as to the outbreak·or prevalence of any infectious, m. haar b~ztt betreffende het verscht]nen of he.ersen yan een 

communicable or preventable disease in its district · . besmettehke, overdraagbare of verhoedbare ztekte m haar 
· · distrikt. .. 

Minister may 22. The. :Minister may, in respect of the notification 
make regu- infectious disease, make regulations- as to-

22. De 11finiste~ kan regulaties vaststellen ten aanzien van Ministe~ kan 
of de aa_ngifte v. a. n besm_ ettelike ziekten regelende- · · regula ties · vasts tell en 

lations· ~ - · 
regarding (a) the duties of the "person in charge · of any school, 
the notifica· 1 tion of orphanage or simi ar institution in regard to reporting 

.'"infectious the occurrence Q:f any such. disease, or of any other 
diseases. communicable disease~ · specified in the regulations, 

to the local authority ; 

:(b) the duties of owners or occupiers of land on which 
·natives or· eo loured persons reside, of employers of 
labour, and of· native chiefs or headmen or others 
in "regard to 'reporting the .Occurrence· of...::any~)uch 
disease; 

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

... (d) the fees payable to medical practitioners in respect 
' o£ such notification arid the circumstances in which 

such fees shall or shall not be ' payable; 

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

(f) the duties of registrars . of deaths in respect of the 
furnishing to . the local authority of notifications or 
returns of deaths registered with such. registrars ; .• 

(g) the forms to be used a.nd the particulars to be iur
. nished by medical . practitioners when making such 
notifications . to the local authority_; 

.(a) de verplichtingen van de persoon die het opzicht betre!'fende 
heeft over een school, weeshuis of soortgelijke · in- abangifte l~kan 
. · • · d d . I · l'k. esmette 1 e nchtl!lg.betreffen e het rapporteren aan e_p a~tse 1 e ziekten. 

autorrte1t van het voorkomen van. zulk een ztekte ·of 
enige andere overdraagbare ziekte opgenoemdJ.n::: de · 
regulaties; ·. 

(b) de verplichtingen van eigenaars of gebruikers van 
grond waarop naturellen of kleurlingen wonen, van 

· werkgevers en van naturellehoofden of .kapiteins of 
andere · betreffende het rapporteren van-:-het voor
komen van zulk een ziekte ; · - · · 

_·(c) de · omstandigheden waarin de aangifte van bepaalde 
besmettelike ziekten niet . vereist . zal· zijn ;- · · · • 

(d) . de fooien aan geneeskundige praktizijns verschuldigd 
ten 'aanzien van zodanige aangiiten en -ae omstandig
heden waarin deze fooien al . dan-niet- betaalbaar 
sullen zijn; · ~. ~s 

· (e) de verplichtingen v-an plaatselike autoriteiten"'(ten 
aanzien van het houden van registers en aantekeningen 
van zulke aangiften ; · · 

(f) de ~erplichtingen van registrateurs van sterfgevallen 
ten aanzien van llet aan de plaatselike autoriteit 
verschaffen van ....-kennisgevingen..,.. of? opgaven_ van 
-gter£geval1en bij zulke registrateurs aangegeven ; 

· (g) de vormen te worden gebezigd en de biezonderheden 
te worden verstrekt door geneeskundige praktizijns 
bij het doen van zulke aangiften bij de plaatselike 

· autoriteit ; · 
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(h) 
. . . ·, 

the .forms to bt) used and the par_ticulars to be furnished (h) de vormen te worden gebezigd en de biezonderheden 
by local authorities .when transmitting returns. and'/. te worden verstrekt door plaatselike. autoriteit{m bij 
reports. to -the chief health officer~ ._ ' . · het inzenden van opgaven en rapporten aan de 

- - . ! hoofdambtenaar van gezondheid, 
and generally for better carrying out the prOVlSlODS. andien in het algemeen V~>Or de betere uitvoeringvan debepaJingen 
attaining the objects :and purpo~es of, this Chapter. · en de bereiking van de doeleinden van dit Hoofdstuk. 

Any person who contravenes or Jails to comply with any Ieder die zulk een regulatie schendt of -niet nakomt is 
such regulation shall be guilty of an offence. _ . schuldig aan een overtreding. 

CHAPTER III .. 

PREVENT I Oil! AND SUPPRES~ION OF" INFE_c_TIOUS DISEASE. 

Part ·l.~General. PTovisions. 

HOOFDSTUK III. 

VoORKOMING EN BESTRIJDING V.~N BESMETTELIKE ZIEKTEN, 

Afdeling I..:_:Algemene Bepalingen. 
. · . . . · . . · ~ - .. - . . .· . · . . 23. De geneeskundige ambtenaar vari gezondheid van, Inspeklie . 

Innrl'ction . ?3. The .medical .officer of health of, or any medte.al prac- of een geneeskundige praktizijn behoorlik daartoe geniach:.. van besmett<f? 
of m.fected l titloner duly authonzed thereto by, the local authority may tigd door ·-de · plaatselike autoriteit kan op enige redelike ti]'d percelen en 
premises anc t bl t' t d . t . . . -. ' . . . . . . . •. . . onderzoek . 
examination a·h·.anhyh-· reh. asona -e Imbe 1~n er

1
an mspec anyff p~emrses hm een perceel bmnengaan en mspekteren waarm _hi] reden va.nper;;onen 

of persons w rc e as reaso~ to e revet at ~ny p~rson ~u enng or w o _heeft am te geloven· dat iemand die lijdei:J.de is, of die· onlarigs ':~m;lacht to 
suspecte<~ to bas recently suffered from any mfectwus dtsease IS or has geleden heeft aan eEm 'besmettelike ziekte. zich bevindt of hJdOI). aan 
fbe suffermg .recently been present, or any inmate of which has recently onlangs zich bevonden heeft of waarvan ee~ inwoner onlangs b~smetteliko 
rom b · d t th · · f t' f · f t' d' ·a · ' · · . zwkte. infectious · een exp?se 0 ~ Ill ec Ion ° a?y m ec IOUS • rsease, . an blootgesteld Is geweest aan de besmettmg van een besmettehke . , 

discas!'. may medwally exar~:n~e any person In such pre~uses fo.r the ~iekte en kan enig persoon in _ dat perceel geneeskundig 
purpose of ascertammg whether such· J?erson Js suf{ermg or onderzoeken ten . einde vast te stellen of de betrokke'n persoon 
has recen~ly suffered _from any such d1seas\'. ~ . lijdende is, of onlangs geleden heeft, aan zulk een ziekte. 

Local . , · · . . . v -. . _ . . , . . .2~. Elke plaatselike ~t~torlteit ~an, en . indi.en door. ~e Pla~J.t~elikc 
. . 24. Any local autho~ItJ may, and If reqm~ed by the Mmrster l\ilmster na onderzoek vererst (waarbiJ de plaatsehke autontClt aut~r~te,t . 

~~;o;:~lfe after en~uiry _(a~ wbwb the local al!thonty sh.all .hav~ an geiegen?eid ~al heb?e.n gehoord te worden} mo.et betzij. a~- ~~~pi~~~~~1;'0 
Js(}!a~wn · opportumty of ?e,mg }:.ea~d) shall, provide and ma~ntam, e~ther ~onderhk of u1 veremgmg met een andere plaatsehke autor1te1t. lijkhuizcn, 
hospital~, sepa~ately or JOintly .. with another local authonty o_r Wlth of . met een hospitaal autoriteit voorzieriing nraken voor en onts~et-
mortuo.nes, hospital authonty- - . d h d · · tings·. en 
disinfecting . , . . . un er ou en- . . . . . .· • reinigin;:o-"· 
?-nd cle~m- .(a) suitable · h()spitals or ·places of isolation for the (a) geschikte hospitalen of isolatie-inrichtingen ter op~ inri~htii:, (" I 

~~~s~~~;~~ accommodation and treatment of persons -suffering nerning e~ beh~ndeling van personen lijdende aan een opr1<;_hte11. 
ianci.'s. from infectious disease ; _ besmettehke z1ekte ; . _ 

Removal to 
hospital of 
infected 

(b) mortuaries or'phices for the reception ' of dead bodies . (b) lijkhuizen of plekken voor de opneming van lijken 
· pen~ing the carrying out· of any post•mortem exami hangende' de uitvoering van een lijkscho.uwing bevolen 
nation ordered 'by a lawful authority, · or until ·door een wettige autoriteit of in afwachting van de 
removal for interment; l;Jegrafenis daarvan ; - . . . ' 

- ~ (c) : disi~fecting and_, cleansing' stations, plant and 'equip: . (c) ontsmettings- en reinigin'gsinrichtingen, inrichtingen en 
"' uitrustingen voor het reinigen van personen en het 

- ment for · the cleansing of persons and the disinfec- ontsmetten van . beddegoed, kler~n . of andere voor-
. tion of bedding, clothing or other articles which have werpen die blootgesteld waren aan, of vermoedelik 

been exposed to, or ·are believed to be contaminated besmet zijn met de ziektekiemen .van een besmette-
. with,. the infectioJI of any infectious disease, or like ziekte of die vuil of vol ongedierte zijn ; 
- · which are dirty . or vermhw\ls; . ·. (d) voertuigen voor bet vervoer van person en lijdende ·· 

(d) vehicles for the conveyance of persons suffering from aan besmettelike ziekten en van besmet beddegoed, 
· any infectious disease or for the removal of afiy _ kieren en andere voorwerpen ; . . 
. infected bedding, clothing or other articles; . (e) enige andere inrichting, uitrusting of voorwerp~n die 

· (e) any other accommodation, equipment or . adicles benvdigd .zijn .ten ei]lde bij 't' verschijnen !!1-ri een 
. . required-for dealing with any outbreak of infectious' _- be.smettehke. _ ztek. te_ dez~Iv_ e te .·ku.nnen bestnJden: 

· disease. · - · . · · 25. (I) Wordt naar de memng van de geneeskundige Overbr.oJa· 
.. · · - . _ : · ambtenaar van · gezondheid iemand die volgens certinkaat girg Y!J.n 

_ 25~ (1)- Where . in the opinion of the medical officer van een geneeskundige . praktizijn lijdende is aan een bes:,~tte 
of health ·. any . person . certified by . a. medical · practitioner besmeytelike ziekte ~et gehuisvest of' behandeld of verpleegd ~!:r h~~pi 
t_o ·be suffering from an infectious. disease is not accommodated op een wijze die voldoen,de beveiligt tegen de __ verspreiding van .to.l€n 

pPr>:cr:s. d · k d k d k d d ·. oi' is not bein()' treated. or nursed in such manner as adequately e zre te, _an an e betrok en persoon op or et van e 
·'to guard agai~st the .spr~ad of .the disease, such perso~ p1ay, on ~mbt~n~ar. va.n gezondheid . naar een geschikt hospitaal of 

the order of. the ·· medrcal officer of health, be removed tsolatre-mriChtmg worden overgebracht om daar aangehouden 

.M&&S U1'('S by 
Jo<:al -
Authorit,y 

to a suitable hospital or place of isolation and there detained te ·.worden totda~ ten · genoegen van zodanige geneeskundige 
until such niedical'oflicer of heaJth or any D,!edical practitioner ambtenaar van gezondheid of een geneeskundige praktizijn 
duly authorized thereto by. the local a:tthori~y or by the di~ ~eh_oorlik daar_toe ~oor ~e · plaatse~.ke a.~toriteit of do?r ~e 
Minister· is· satisfied that he IS-, free from mfectwn or can be Mm1ster gemacht1gd 1s, bh]kt dat hi] Vri] .van besmettmg 1s 
discharged without danger to the public health; · , o£ zonder gevaar voor de volksgezondhefd ontslagen kan 

(2) The term "hospital or place of isolatio~," . as used in worden{)~ d. ·. . . . kk. . " - · · ·. . 
1 

• . 
1
· . . ·. . . ·, 

this Act, shall be deemed to comprise any special hospital or (2) . n .er de mtdru I?.g ho13p1taa ot I~o atle-mr~chtmg 
anY: . premises or portion thereof set ·a part and , used solely gebezigd m deze Wet . ZIJn· begrepen speC1ale . hospitalen. o! 
for the admission and . accommodation of persons . suffering percelen of ged~elten daa,rvan .bestemd en mtslmte.~d gebezigC\ 
from- fnfectious disease. · voor de ?oela~Jng_ en opnemmg van, personen ·liJdende aan -

. · , . .. _ __· · _ , . besrnettehke. l';Ielden. . . . . . . . . . • 
·· 26. }yhe~e ~ perso~ s~ffering from a no.tifia~le infect~ous 26. Wanneer iemand, lijdende. ~an e.en besmett~Iik~ ziekte Maatregelen I · 
disease 1~ w1thm the .d1strrct of a local authonty; ~t shall be the welke aang~geven n;to~t wo~den, ZlCh bmnen. het d1stnkt v_an te nej en _,-, 
duty of that auth~nty to emure that adequ~te mea~urcs ~re een p~aa~sel~~e aut~nte1t bevmdt, zal het de phcht ~an zodamge ~~~r i'u~:;;_e 
takeu for. preventmg the spread of the disease, mcludmg autonte1t ZI]n er -voor te zorgen dat afdoende m1ddelen. aan~ teit. . 
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. where necessary, proVision for the accominodation, mainten- gewend worden. omlte- verhinderen~dat :de ziekte zich uit
ance, nursing and medical treatment of t.·u:e patient in a hospi- breidt, insluit~nde, waar nodig, voorziening· voor hui~vesting,
tal ·or place of isolation until he has n overed or is no longer onderhoud, verpleging en geneeskundige behandeling van 
a danger to the public health, or, in the event of the death de patient in een hospita_al of isolatie-inrichting totdat hij 
of the patient, provision for the removal and, buriaJ of the genezen zal zijn of niet meer gevaarlik is voor_devolksgezond-
body : · heid, of, in geval de patient sterft, voorziening voor_ ver· . 

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

of such local authority by or on behalf of another local authority, van die plaatselike autoriteit gezonden.is door of ten behoeve 
such first-mentioned local authority m·ay recover from the van een andere plaatSelike autorit:it, _zulke _ eerstgenoemde 
other local authority the cost of maintenance, nursing and plaatselike autoriteit de uitgaven voor onderhoud, verpleging · 
treatment of the patient and, the cost oi burial in the event en behandeling van de patient en de hegra.£eniskosten in geval 
Df the death of the patient : · van diens overlijden _verhalen kan · op de andere plaatselike 

autoriteit : 
Provided furtl1er that where under any law powers ·are _ Met dien verstande verder dat, wa'ar onder enige wet be

conferred or duties are imposed upon the Government or any voegdheden of plichten toegewezen worden aan de Regering · 
of its officers in relation to persons infected with leprosy, the of haar beambten met hetrekking totpersonen die met melaats
powers and duties of the local authority under this .Act shall heid besmet zijn, de bevoegdheden en plichten van de plaatselike 
be exercised so as to supplement the powers and duties of autoriteit onder deze Wet_ in dier voege uitgeoefend zullenc -
the Government:;_o(_its officers _under such law. worden dat zij de bevoegdheden en plichten van de Regering 

of haar beambten _onder zodanige wet aanvullen, 

.l!:l 

Power of -27. (1) When it appears fro·~ the ~ertificate of the medical 27. (1) Blijkt uit het certifikaat van een geneeskundige Bevoegdheid 
J?cal autho- officer of health or a heafth officer or any medical practitioner ambtenaar van gezondheid, een gezondheidsbeambte of een van . 
nty to order h - h l . a· . f t " f . · - t' I k a· k . . . d d . . . f . . pla.atsehke or carry out ~ at~ e c eansmg or 1~1~ ec 1on o any prem1~es ?r any ll:r ICe genees un 1ge pra tJ~IJn _ at e rem1~1~g o ontsmett~ng van autoriteit 
disinfection. 1s necessary for preventmg the spread or erad10atmg the mfec- een perceel of, van emg voorwerp nod1g 1s tot voorkommg va:1 om ontsmet-

tion of any infectious disease or otherwise for preventing dangeJ de versprciding of tot onschadelikmaking van de smetstoffen ting te 
to health, the local authority may give written> notice yan een · besinettclike ziekte of anderszins om gevaar voor de b?v~en of 
to the owner or. oceup~er of such. p~emises, o_r :to t_he" gezo_ndheid af te we~den, dan kan de plaatselike aut?riteit aan ~:ere~. 
owner or person 111 charge of such article, reqmr1hg h1m P.e mgenaar of gebrmker van het perceel of aan de mgenaar of 
to_ cleame or disinfect such premises or article in suqh man- de persoon onder wiens toezicht de voorwerpen staan, bij 

· , ner and within such time as may be specified in and to the schriftelike kcnnisgeving aanzeggen om het perc.eel of de voor-
satisfaction of the local authority giving such notice. werpen te reinigen of te ontsmetten ten genoegen van de 

Removal to 
cleansing 
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(2
) If h t h - h t- . - f .1 t ~etrokken plaatselike· autoriteit op zodanige wijze en binnen 

t e pe.rson o w 0~ sue n-\lce ~s 
1
glven al 8 ~ zodanige- tijd als in de kennisgeving mocht zijn bepaald. 

comp~y there~lth the loca autho~1 .Y s al cause sue (2) Voldoet-voormelde persoon niet a an de aanzegging, dan . 
premises or article to be cleansed or dlSlnfected, and t;he costs kan de plaatselike autoritcit het perceel of de voorwerpen 
thereb~ entailed shall b~ d~=~ed to be a debt due to the local tloen rcinigen of ontsmetten, _zullen9-e de onkosten daard?or 
authonty by the person m ult. . · veroorzaakt aangemerkt worden als een schuld van de nalat1ge 

(3) Where the 'owner or occupier of any s~ch pre- persoon aan d~ plaatselike auto~iteit. 
mises, or the owner or person in charge of any such (3) I~ de, eJgenaar_ of gebrm~er van. zulk een perceel 
articJe, is -from poverty or otherwise unable, in the of de e1genaar of persoon onder ~ens toeZJcht de ~oocwerpen 
opii1ion of the local authority, 'to carry out propedy the staan, :vegens a~m?ed~ o~ anderszms n~a.r _de menmg van. de 
cleansing oi: d isinfection of such premises or article, the Ioca:l plaatsehke autontett met m staat de reu~1gm.g .of ontsmettmg 
auth rity ma,y itself carry out any necessary cleansing or dis- van het perceel ?f de voo~w~rpen behoor~1~ U:tt ~e. v:oeren, dan 
infection free of charge. kan ~e plaatsehke autont~It zelve de nodtge re1mg1ng of ont- _ 

· · . . · · . smettmg kosteloos doen. Ultv.oeren. , 
.(4) W:here. any artiCle dealt w1th by_ a local autho~1~yunder . (4) I~ een v?orwerp door een pla~tselike autoritei~ onder 

tins sectiOn IS of. such a nature that 1t canu_ot· be d1_smfected1 d1t artlkel behandeld, van zodamge aard dat het met kan 
the local authonty may, on the order of a magtstrate or worden,ontsmet, dan kan de plaatselilteautoriteit op bevel van . 
justice of the peace, cause such article to be destroyed, and no een magistraat of vrederechter zodanig artikel , doen ver
compensation _shall be payable in respect of any ·.article so nietigen. . Geen schadevergoeding kan voor het vernietigd 

-_destroyed. artikel worden gevorderd. . 
· · · d .. · a· · f · b h (5) Wordt een voorwerp in de loop' van de ontsmetting 

(5) w_ hen any artiCle 1s amaged dunng 1sm ect10n y t e d d l t _ lik · t 't · b h d" d d · h d 
I h · · - t' 1 11·b bl b tl 1 1 oor e p aa se e au on e1t esc a 1g , an 1s geen sc a e-

loca aut onty no cotnpensa 10n s 1a e pay a e Y 1e oca d" ·d d · 1 t l'k t "t "t h ld" d .· d " 
authorit if . suitable methods of disinfection have been vergoe mg oor . e P aa se 1 e ~~ on el verse_ u 1g _ m ~en 
e-m lo e~ and due ca-re · and all reasonable precautions have gepaste ontsm~ttmgsmeth~des ZIJn aangewend en be~?orhke 
b · P tyk t t - 1·a bl ' d"macre zorg besteed IS en redehke voorzorgen genomen ZI]n o~n -een a en 0 preven unnecessary or avo a e .. .,. . d 1 f ·'db ·· h d t · k · . - · no e oze o verml] are sc a e e voor omen. 

. (6) Compensation shall not be payable in respect of the (6) Geen schadevergoeding is v:erschuldigd wege~s het 
deprivation of the occupation or use of any premises or the use gem1s ten gevolge -van de .ontsmettmg van het gebrmk van 
of any article occa~ioned by disinfection, if no undue ~~lay ha_s een pe~ceel of van een voorwerp, indien geen onbehoorlike 

- occurred. · · __ ·· · vcrtragmg plaatsgevondcn heeft. 

_ . • 28. Wanneer een reinigingsinrichting binnen . het distrikt ~verbren-
. 28~ Where . a · c]ean~?in~ statio~ _i~ provided withi? .. the van een plaatselike au~orite~t opgeric_ht is of J;>in~en ee;t redelike fefJ1J!;!. 

d1stnct. of· a local-. authonty- or w1tlnn a reasonable d1stance afstand daarvan, kan 1eder persoon m dat d1stnkt, d1e volgens inrichting 
therefrom, any person ·within that district certi~ed by . ~ bet certifikaat van een geneeskundige ambtenaar van gezond;.v~n pe~onen 
me~ical officer of health, .sch-ool medical in~pector or other heid of geneeskundige inspekteur van scholen · of andere dti vwl of 
medical practitioner, or by a certificated sanitary insp~ctor, geneeskundige praktizijn of van een gecertificeerde htspekteur ~fer~n~ij~. 
tq- be dirty or verminous, may, on the order of the medical van gezondheid, vuil en val ongedierte is; op order van de 
officer of health, be removed, together with his clothing ambtenaar ·van gezondheid, met zijn kleren en beddegoed 
and bedding, t.n such <:leansing station and be dean~ed worden . overgebracht naar de . reinigingsinrichting en daat-
thereili. . gereinigd word<>n. · · 

Estelleg
Rectangle



.. 
Xll UNION . G.A.ZET'fE EXTRAORDINARY; 24TH JUNE,. 1919 . 

----~~~~~----~~~-------------------------------------------------------- -·----~·~··-~· 

Removal 
orders. · 

Penalty for 
exposure of 
infected 
persons or 
things. 

29. A11 order made under sectio~ twenty- five· · or section 29~ De order. gemaakt ond,er artikel vijf en twintig of acht Overbren
twt]1.ty-eight may be addressed to any duly' authorized officer en twintig kan worden gericht aan elke behoorlik gemachtigde gingsorders. 
of a local authority or any member of the police. · · beambte van een plaatsclike autoriteit of aan ~een politie-

Any person who wilfully obstr~cts the executioJ;I of, or beambte. · . . · · 
fails or refuses to comply with, any such order shallbe guilty Ieder die· 'opzettelik · de uitvoering- beleinmert van,· of 
of an offence. · verzuimt of niet voldoet aan, een order voormeld is schuldig 

aan ·· cen overtreding. · ' 

30. Any persotL who- . 30. Ieder . die.,- Straf op 

( ) d b t li 'd d · ·· d · l'k blootstelling 
(at while knowingly suffering from any notifiable infecti~u~ 

disease, or such other infectious disease as the Minist-er 
may dedare by notice in the Gazette to be a disease for 
the purposes of this section, wilfully or negligently· 
exposes himself. in such manner as to· be l~kely or 
liable to spread such disease, in any street1 public 

· .· · place, public huil~iing, shop, inn, hotel, church, or 
- ·· · ·.· other place used, frequented or occupied in common ' .. 
' ·· by persons other than the' members of the family Or. 

household to .which such infected ··person belongs; · 
or · ··· · 

a es ewus J en e ZIJll e aan . een besmette 1 e vau besmet-
ziekte, waarvan aangifte verplichtend gesteld is of aan te personen 
enige andere ziekte die door de · :M:inister.bij kenni~- of voorwer- · 
gcving in de Staatskoerant een ziekte voor de doe!- pen. 
einden van dit artikel v·erklaard wordt, opzett~lik . 

. of door · nalatigheid zich op een . wijze, die zodanige 
ziekte Z(>U kunnen verspreiden, blootstelt in een straat, . 
openbare plaats, openbaar gebouw, winkel, herberg, 
hotel, kerk of andere plaats, welke gemeenschappelik 
gebruikt of bezocht wordt door .l).ndere personen dan 
de leden van het gezin of de: huishouding, wa;uaao 

(b) being in charge of any person and knowing that' suph de besmette persoon behoort; of 
persori is so suffering, so exposes such sufferer; or (b) hebbende het. toezicht over· een persoon, en wetende 

,, (c) knowingly _·gives, len_ds, sells, pawns, transmits,· dat die alzo lijdende is,. de lijder al.~ voorzegd bloot-
stelt; of. ·· • · . . 

removes or exposes, or sends- to or permits to be 
· . washed or exposed in. any public wash-house or ·(c) desbewust kleren, beddegoed~ Iompen . of andere . 

washing-place, or in any laundry or other place. at voorwerpen o£ dingen van welke aard ook, die . 
which articles are washed, cleansed ordyed, without bJootgeste!d Waren aan of besmet zijn met ,de 

· ' previous effective .disinfection to th~ satisfaction of ziektekiemen van een besmettelike ziekte geeft, 
the local authority and·in accordance with any regu- leent,· verkoopt, verpandt, verzendt; wegbrengt 
lations in for~e in the district, any clothing, bedding, of blootstelt, of zendt aan, of la5tt wassen of 
rags, or other articles .or. things of any kind what· biootsteiien in een open bare. wasinrichting of was-
'soever • which have been exposed to . or are con· plek, of in een wasinricbting of andere plek waar 
taminatedwith the infection of any such dis_ease ;·or artikelen gewassen, gereinigd, of geverfd worden, 

,zonder vo9rafgaande doeltreffende .. ontsmetting ten 
(dr whHe knowingly suffering from any ·such diseas~, genoegen. van de plaatselike autoriteit en overeen-
. ·· handles, conveys or otherwise comes i'n contact with komstig de r egula ties geldende in bet distrikt; of 

any food, dairy produce, aerated water or other 'a d b · · · 1 · d f · · • ( ) . es ewust lijdende zijnde aan een besmettelike artwes mten .ed or consumptiOn by man, or._ carries · k z1e te, haliteert, vervoert of and_ ersz_ins in aanraking 
on any trade or occupation in such mamier as to bt> k 

.
likely or_lin.ble to spr_ ead"Su,ch .diseas. e,_ . . •.. . . omt met voedsel, zuivelprodukten, koolzuurhoudende 

7 · wateren of andere aitikelen bestemd voor menselik 
· shal.lbe gtiil~y Of an offence : Provided that noth?n~ in t~is .verbrriik. of die een h~ndel of beroep uitoefent op 

sect10n, contam~d shall a:pply to any per~on tra~smrttm~, wrth . .een 'Wijze die zodanige ziekte zou kunnen yerspreiden; 
proper pr~ca~tiO~s and m acc?r-dance '":rth the mstructr?ns of rs schuldrg aan een .overtreding: M:et dien verstande dat het 
th~ local authonty, any be~dmg, clothmg .o: . other arttcle or b~paalde in dit artikel niet van toepassing zal zijn op personen 
thmg for the purpose of havmg the same ·dlSlnfected. . dte met behoorlike voorzorg en overeenkomstig de voorschriften 

van de plaatselike autoriteit, beddegoed, kleren 'of andere arti.:C 
tccted 31. No per~~n· shall cease t~ occupy or shall let any kelen of di~gen· v~rzenden om te worden O?tsmet. I 

wellings dwelling or p_remises or part thereof' in which to his know- . 31. Hetis een Ieder verb?den op t? houden met het be- ~~~f!ltte 
ot to b& ledge the~e rs .or ha~. re,cen~ly been ,~ny person suffering wone~ van of ~e verhur~_n, emg woon:hurs of pe:?eel of gedeelte niet ~!~or·
;_a~~i~ii!~r from any mfectrous .drsease .wrthout havmg the same, and all iaar-van, :va.an!l naar .zlJn we~en .een pe;soon hJdende aan een den ont- . 
revious articles therein .which are liable to retain infection, efficiently besmettehke zrekte zrch bevmdt of zrch. · onl~ngs b~vonden ruim~ of 
'sinfection. disinfected to the satisfaction of . the local authority and in he eft zo.nder' hetzelve, alsmede alle daarm ZlCh bevmdende verhuurd . 

accordance with any regulations in force in the district. The voorwerpen, die de smetstoffen zoud.en kunnen behouden, op zofnderdvoor-b h I'k . . t d l t l'k. . . . a gaan e provisions of this section shall apply to any owner or keeper e oor I e WlJze. en genoegel'! va.n . e p a!l SeLl e ~ut~mte1t ontametting . 
. of a hotel or boarding house who lets any room or part thereof an overeenkomgtrg d~ .reg~lati~s geldende m. het · drs.tnkt te . 
to any person. · laten ontsmetten.,: D1t artikeL Is van toepass1ng op e1genaars 

~. · · . of houders van hotels of-logieshuizen_die .kamers .of enig ge-
deelte daarvan verhuren. 

ersoll.l auf. 32. (1)' No person knowing that he is suffering from any a2. (1} Niemand die desbewust Iijdende is aan een be- Personen die 
ring. from notifiable . infectious disease, or from such other infectious smettelike ziekte, waarvan aangifte verplichtend gesteldis of aan aa~ b~a!llet
.fect!Ous t disease as the Minister may declare by notice in the Gazette zodanige a}ldere besmettelike ziekte als de Minister een ziekt'e :.~~ke zlekte 
s::~rn:Uy to he a ~sease for the purposes of ~his section, shall enter v'oor de doeleinden van dit artikel bij kennisgeving in de St.aats- ~!e~nor;c:;_en 
ublic·oon· .any pubhc conveyance and no. person m charge of any person koera-nt. mocht verklaren, mag een openbaar vervoenmddel baar voer
~y=oo . whom he knows to he so suffering or of the body of any person binnengaan en niemand diehet toezichtheeft over een persoon tuig . 
~ho~~ the ·who to his knowledge has died oj' any such disease' or in charge die hij weet dat alzo lij dende is o£ over het liJ'k · van gebrdwkedn · 

rivers con· f h' h' h h' k 1 d h b d .. .. d d' .. t d . . k . . zon er e nt. o a?y~ mg w. rc to ~s . n()w e _ge ~s een e:xpose to ~eman re ZtJns we yns .. aan zo · amge Zie te gestorvrn drijver 
or ts contammated w1th the mfectwn of any· such ts of over voo:rwerpen d1e ZlJns wetens blootgesteld war.en aan daarvan te 

·disease shall place in any such conveyance any such person, of· hesmet zijn i:rtet de ziektekiemen van zulk eell ziekte. mag verwittigen . . 
· body, article' or thing, whi'ch to his knowledge has been so in zulk een voertuig enig persoon, lijk; of voorwerp plaatsen dat ' 

exposed or is . so contaminated (except in the case of a hearse alzo blootgesteld was of alzq besmet is (uitgezonderd in het ge-
used for .,the removal of a dead body) without first informing val an een li)kwagen gebezigd voor het vervoer van een lijk) 

, and obtaining t.he consent of the owner or driver · or con- zorJd.er eer~t de eigenaar of drij ver of gel eider van het voertuig 
<;{~cto- Qf s~ch conveyance of the fact of such infection. . Tl1e van het fe1t VI:Ul ~odanige besmetting te hebben verwittigd. 
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owner, driver or conductor thereof shall_. as so~:m as_po~si?}e De.eigenaar, drijv~r - o£ geleider daa~van.moet- zodra doenlik 
after such conveyance has been so \lSed and before perrrnttu1g nadat het vervoerm1ddel alzo gebeztgd 1s en_ alvorens het 
the use thereof by any other person, cause it to be efficiently gebruik daarvan door iemand anders te veroorloven, het op 

. disinfected· to the satisfaction of the local auth'ority and in doeltrefiende -\vijze doen ontsmetten ten genoegen "Van de 
_accordance with any regulations in force in the _district. plaatselike autoriteit en .. overeenkomstig _ enige regulaties 

For the purposes of this section "public· conveyance" in- geldende in het disti-ikt. ' _ 
dudes any railway coach, tramcar, omnibus, cab, motor car or Voor de toepassing van dit artikel is onder "openbaar 
any vehicle whatsoever or any boat or other vessel or any air- vervoermiddel " - begrepen · een spoorwegrijtuig, tren:i-wagen, 
craft, if the conveyance plies for hire or is used by members omnibus, ke_b, motorkar of ander voertuig van welke aard ook 
of the public. - - - - · _ _ of een boot of ander vaartuig, of een vliegtuig 'indien het_ 

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

x: 

· · . · . . . ontsmetting _van het vervoermiddel. _ . . : ·· · · · . 
Removal of . 33. (1) In every case of death fro~ an ·lJJfectwus _d1sea~t> 33. (1) Wanneer iemand aan een besmettelike ziekte over- Wegbren 
bodies of lt _shall be the duty of the; OCCU~ler of the premiSeS 1D led en is, moet de ; gebruiker ~an het . perceel, . waarin va.n lijk• 
a;:~n~f wluch ~he death has occurred Immediately to notify the local het steFfgeval plaatsvond, dadelik aan de plaatselike autori- va.~persc 
infectious authon~y ~f the .death an~ the cause ~hereof and _to make the teit kenriis geven van het sterfgeval en de oorzaak daarvan en, ges.orve~: 
disease. best arrangements. practicable, pendmg ~~e re~ova.l of the in afwachting van' de verwijdering van het lijk en de uitvoering :fkeb:~~ 

bod~ and the carrymg out o~ thorough diSlnfectiOn, for pre- van grondige ontsmetting, naar zijn beste vermogen regelingen 
ventmg the spread of such disea~e. · . - . . treffen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 

(2) It sha~l be · an offence agamst th1s_ Act for the _occu~Ier · (2) Ret zal voor de gebruiker van een perceel een overtr~ding _ 
of any prem~ses to keep any dead bo~y m ~n~ roon: Ill which van deze· Wet zijn 0111, in een kamer waarin iemand woont, 
any person lives, sleeps or works, or m ·whiChJood IS_ kept or slaapt of werkt of waarin voedsel gehouden, Qe.reid of 
prepared or eaten, or to. keep the bod~ of any pe~son :Vho gegeten wordt, een lijk te bewaren of bet lijk van iemand 
ts. known to the occupier to. have die~ of an mfectxous die met weten van de gebruiker aan- een besmettelike ziekte . 
dtsease, for more than twenty-four hours m any place. other overleden is gedurende meer dan vier en twintig uren te houden 

, than a ~ortuary or o~her place se~ ap_art f~r_.the keepmg of op enige plek niet zijnde een lijkhuis of andere plek bestemd 
dead ~odtes, excep~ WJth the sanctwn m wntmg o£ the local voor het bewaren van lijken, behalve in geval schriftelik verlof 

- aathonty first obtamed. . . . . . van de plaatselike autoriteit eerst verkregen is. 
(3~ Where any pe_rson ~Ies ·_of an m(ectwus dxsease. m an1 . (3) W anneer ierri.and in een . hospitaal of isolatie-inrichting 

hospxtal or place of IsolatiOn, lt shall be an offence agamst th~s overlijdt aan een besmettelike ziekte, zal het zijn een over-
. ~ct to_ remove _the. body t~erefrom except for the purpose of treding v_an deze Wet om het lijk daaruit te. verwij deren voor 

1mmed1ate _ bunal; , and 1t shall be the d_uty of any een ander doel dan oniniddellike begra£enis. Ieder die het 
person. who remove~ th~ body from such hos~ntal _ or place lijk uit zulk.een hospitaal of plaats verwijdert, moet het zonder 
fort~w1th to take 1t duect to t.he place of mterment for verzuim ter begrafenis oveibrengen naar de begraafplaats. -
hunal. . . . . · . _ . (4) Het bepaalde in dit artikel belet niet de overbrenging 

(4) Nothmg m this. sectiOn shall be deemed ~opreve~t the krachtens bevel van het bevoegd gezag van een lijk uit een 
removal by due authortty of any dead b~dy from a hospttal to hospitaal naar een lijkhuis. 
a. mortuary. 34. Wanneer iemand verdacht wordt van te zijn gestorven L!jkschot 

Post-mortem 34. Whenever .the death of any person is suspected of 3-an een besmettelike .ziekte en de feiten aangaande de dood wmg van 
having been· due to an infectious disease and the facts relating kunnen niet ,worden vastgesteld zonder een lijkschouwing, ~=~d:~~ 
to the death cannot.-with certainty be ascertained without a of wannee:~;_ bet ter voorkoming van het ontstaan of de ver- overladen 

r~~:~ post-mortem examination, or whenever it is desirable that, for 3preiding van een besmettelike ziekte wenselik is de feiten zijn a.an 
o! having - preventing the . occurrence or spread of an infectious disease, aan&aitnde de do?d van een persoon vast te ste~len, kan de ~~kr:!~e~ 
?-Jed <?f - the facts relat~ng .to_ the death of any person should be magtstraat ,of -emge ambtenaar ·van- gezondhe1d van het 

examina
tions of 

~!:C~~us -- ascertained, t_he magistrate or any healthofficer of t~e d~part- departem~_nt van volksgezondheid bevelen dat een _schouwin~ 
'ment of Pubhc Health may order a post-mortem exammatwn of van het h]k gehouden worde door een geneeskund1ge praktl

- · the body of the deceased person to be made by a medical practi- zijn, zullende hij, ter verrichting van de schouwing, verder 
-tioner and, for the purpose or such examination, may further mogen bevelen dat bet lijk, indien het lijk reeds begraven 
order that the body, if already buried, shall be disinterred. is, worde opgegraven. -

Removal . 
-and burial 

· · 35. (1) Wanneer- . ·. ··.. · Weghren1 
35. (1) When:- . . (a) het lijk van iemand, die aan eim besmettelike ziekte en begraf 

(a) the body o£ a person who has died of an infectious gestorven is, in een kamer gehouden wordt waarin dfnperso of bodies of 
persons who 
have died of 
an infectious -
dJSei'..Se. 

d_isease is retained in a roor;n in wh~ch any person iemand . woont, slaapt of werkt, of waarin voedsel OO:~:~tel 
_lives,. sleeps or work~, or in which food is kept or bewaard, bereid of gegeten wordt; of ziekten ~ 
prepared or eaten; or . - (b) het . lijk van iemand, die aan een besinettelike ziekte storven 2 

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

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

(d) een lijk, · dat binnen het distrikt gevonden is, niet 
(d) any dead body found within the district is unclaimed, opgevraagd wordt of wanneer geen bevoegd persoon 

or where no competent person unde:takes to bury it, onderneerri.t het te .begraven; _ 
a;ny magistrate, justice _of the peace, medical officer of health kan een magistraat, vrederechter, geneeskundige ambte~ 
or member of the pohce o£ or above the rank of sergeant naat .va~ gez-ondheid, .of politiedienaar v:an of boven de rang 
may. on a certificate_ signed by. a medical practitioner, van sergeantop een. cer.tifikaatgeiek_end door.een geneeskundige 
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direct that the body be removed to a mortuary and praktizijn; bevelen· dat het lij k gebraclit· worde naar' een lijkhuis 
be buried. within al time to be specified in such order. en pegraven ~or,de binn~~ e~n tijdvak in het. bevel_te worden 
or if the body is that of a person certified to have died ~paald ; of md1en het liJk Is dat van een persoon d1e aan een 
of an infectious disease, may order that the. body be buried besniettelike ziekte gestorven is,bevelen.~at·~et lij~_onmiddellik 

· immediately without removal to a mortuary. Unless the wqrde begraven zondereerst naar het hJkhms te ZtJn gebracht. 
friends or relatives of the deceased undertake to, and do, bury Teniij ·de vrienden · of nabestaanden van_ de overled_ene 
the body within the time so specified, the cost of so doing zich ·. bereid verklaren· het lijk binnen de alzo bepaalde 
shall be defrayed by the local authority and may be recovered tijd te begraven- en zulks werkelik ?-oen, zu~lel!- de on
by it by action in any competent, court from any person legally kosten van begrafenis d?_or d~ p_laatsehke autonteit worden 
liable to pay the expenses of interment. ·- betaald en kun~en ze biJ ak~Ie m ee~ bevoe~d h~f worde~ 

· . verhaald op erng persoon, die w.~ttelik verphcht ts de be-
(2) Any person who obstructs the execution of any order or grafenisonkosten te betalen. . . . . . 

direction given under this section shall be ~uilty of an o:ffence. · (2) Ieder die de uitvoering van een bevel of voorschrift 
. . onder dit artikel gegeven belemmert, is schuldig aan. een 

Ministermay 36. The Minister may make regulations applic;tble to al) overtreding. . .· 
make infectious diseases or only to such infectious diseases as may 36. De :Minister kan ten aanzien van~alle besmettelike ziekten Ministe.r kan 
regulations be specified therein, regarding the following matters:- of ten aanzieu' van zodanig'e besmettelike ziekten 'als. daarin regutlattlJels regarding . · . . .• . . vas s e en 
infectious . . , . . . opgenoemd zijn regul3,ties vaststellen betreffen4e de volgende betreffende . 
disease. (a) Th~ closmg of any school or any place of pubhc enter· onderwerpen :- h_esmettelike 

.tamment, _where deemed neces~ll'ry ~or th~ purpose . . (a) het sluiten. van scholen .. of publieke . plaat~en van zlekten. 
of preventu;tg the spread _of _any Infectwus dtsease, and vermaak waar ~ nodig ten einde de. verspreiaing van 
the regulatiOn and restnct10n of school attendance; - een besmettelike ziekte te voorkomen en de regeling 

.(b) the du'ties of parents or guardians of .school children ~n beperking va~ schoolbezoek; · . . 
1 who are suffering or 'have rec~ntly suffered from or .. (b) de verplichtingen van ouders o£ voogden van schoo-

been exposed to the infection of any infectious disease, kind'eren die lijden aan of onlangs ·geleden ·hebben 
and the duties of persons ~n charge of. schools in of blootgesteld zijn geweest aan de ziektekiemen van 

. respect of such children ; een besniettelike ziekte · en de verplichtingen van 
personen gesteld over scholen ten ·· aal1Zien van 
zulke kinderen ; (c) the ~stablishment, · · maintenance, . management and 

.inspection~ o£ isolation hospitals, convalescent homes, 
farm colonies or other institutions for the accommo
dation or . treatment of persons sufleririg from, or 
who :have recently suffered from, any · infectiol1s 
disease, the removal of persons to suuh im>titutions 
a.nd their discharge therefrom, the Classification ,and 
control of the patients and staff of such insti_tutions, 
and, in the case of convalescent homes, farm colonies 
and similar_ institutions, compulsory work for the 
inmates where de.emed desir~ble; 

(d) the imposition and enforcement of quarantine or of 
medical observation and surveillance in respect of 
persons suffering or suspected t') be suffering from 
infectious disease ;who are not removed to 11 
hoepital or place of isolation, the premises .in 
which such persons are accommodated, those in 
.charge of or in attendance on . such persons, and ' 
other persons living in or visiting such premises or who 
may otherwise have been exposed to the infection· 
of any such dis.ease ; 

. (e)- the duties, in_ respect of the. prevention of infectious 
disease and in respect of persons suffering or suspected ' 

. to be suffering therefrom, of owners of land on which 
natives or coloured persons reside and of employers 
of labour, and of native chiefs or head,men ·and others; 

(f) the measures to be taken for preventing · the spread 
of~ or eradicating cholera, typhoid fever, plague, 
acute .poliomyelitis, tuberculosis or any other in-

. fectious disease requiring to be dealt with in a special 
manner; · 

(g) ~the conveyance by rail or otherwise of persons suffering 
· · froi:n, or the bodies of persons who have died of; an 

infectious disease ; 

(h) the prevention of the spread from any animal, or the 
carcase or product of any animal, to man of rabies; 
gland.ers, anthrax,_ plague; tuberculosis, trichinosis or 
any other disease communicable by any animal or 
the carcase· or pro'duct. of any animal to man ; 

(c) de oprichting, instandhouding,. leiding en inspektie 
·van isolatiehospitalen, .herstellingstehuizen, boerderij
kolonies of andere inrichtingen yoor de opneming 
of behandeling van personen lijdende aan of die 
onlangs geieden hebben aari een besmettelike ziekte, 
de overbrenging van personen naar deze inrichtingen 

· en hun ontslag daaruit, de klassi:fikatie van en kontrole 
over de patienten· en het dienstpersoneel van deze 
inrichti~gen en in het geval van herstellingstehuizen, 
boerderijkolonies en dergelijke ' iurichtingen, verplicht, 
.werk -voor de verpleegden waar zulks wenselik 
geacht wordt; ~ 

(d) de oplegging en toepassjng van ka~antaine of van 
geneeskundig toezicht en bewaking ten aan- . 
zien van personen lijdende of ve.rdacht van te 
lijden, aan besmettelike ziekten:, die nie.t. naar een 
hospitaal of isolatie-inrichting overgebracht zijn, en 
van de percelen ~ waarin deze per!loneii . onderge
bracht zijn en va'n .hen, die zodanige personen ver
plegenof bedienen en van andere persoi:ten die .deze 

· percelen bewonen of bezoeken of die anderszins bloot
ge~teld zijn geweest aan de besmetting door deze 
ziekten; . 

(e) de verplichtingen ten aanzien van de voorkoming 
van besmettelike ziekten en ten. aanzien van personen 
daaraan. lijdende of. verdacht. van daaraan te 
Iijden, van eigenaars van grond bewoond door 
naturellen of gekleurde personen en van werkgevers, 
en van naturellehoofden of kapiteins. en anderen;. 

(f) de maatregelen te worden genome'n om de verspreiding 
te voorkomen van·, o£ om uit te roeien,' cholera, 
tyfeuse of ingewands · koorts, pest, akute poliomye
litis, tuberkulose o£ andere besmettelike. ziekten, die 
een speciale wijze van bestrijding ve.t:eisen; 

(g) het vervoer per trein of anderszins .van -personen 
lijdende, of de lijkeri van personen gestorven, aan 
een besmettelike ziekte ; . 

(h) de voorkoming van het · overbrengen van dieren, 
karkassen van dieren of dierlike voortbrengselen, op 
mensen van · hondsdolh~id, kwade ·droes, miltvuur, 
pest,. tuberkulose, trichinosis of andere ziekten die 
door dieren · of dierekarkassen of dierlike :vo"ort
brengselenop mensen ()Vergedragen kunnen wo.rden ;. 
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(i) the prevention· of the spread ·and the ·eradication of 
malaria, the destruction · of mosquitoes and the 
removal or improvement of conditions permitting 
or favouring the multiplication or prevalence of 
mosquitoes; 

{i) the prevention of the spread o£ disease by flies or 
ot-her insects and the destruction of ·and the removal 
or improvement of conditions perniltt~ng or... favouring 
the prevalence or multiplication of such insects; 

(k) the destruction o£ rodents and other vermin and the 
r ~moval. or improvement of conditions permitting or 
!avouring' the harbourage or multiplication thereof; , 

(l) the pre~ention of the spread o£ anchylostoni.iasis, 
bi~harziosis or other disease in man caused by any 
animal or vegetable parasite ; 

(m) the prevention of t)le spread of any infectious,· con
tagious or loathsome disease by the- carrying on of 
any business, trade or occupation; · 

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

(o} the prohibition of spitting in public places or in publi~ 
conveyances,· except· into receptacles provided fm 
the purpose ; · · 

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

(q) .cleansing stations and the _ cleansing of dirty or 
verminous persons, the disinfection or fumigation 
d pr~mi'5e~, clothing or othr.r artic:co: wbich have 
been . exposed to or are believed to be contaminated 
with the infection of any infectious disease, or which 
are dirty or verminous; and prohibiting the carrying 

··out of any fumigation which involves the use of 
poisonous gas except under.' licen~e ; . · 

(r) rag :flock manufacture and the trade- in rags and in 
•. bones and in second-hand clothing; bedding or any 

similar article and requiring the. disinfection of any . 
such article before its importation, removal, sale or 
exposu.re for sa!e, or use in any manufacturing process ; 

(s) the . disposal of a.ny refuse; waste matters or. other 
matter or thing .which has been contaminated with 
or exposed to the infection of any infectious disease ; 

(t) the regulation or restriction and, where deemed neces
sary, the prohibition ,of the keeping, transmission or use 
within, or the conveyance or transmission into or out 
of, the Union oi cultures o:r preparations of pathogenic. 
micro-organisms or other material capable of causing 
disease in man ; · · 

(~) the giving compulsorily of any information or the 
production compulsorily ofany documentary or other 
-evidence ·required for the purpose of tracing the 
source or preventing the spread of any . infectious 
disease; · 

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

(t) de voorkoming. van de verspreiding e_n de u~troei.~ng 
van malaria, de verdelging van mnskieten, en de 
wegruiming of. verbetering van toestanden die het 
voo:rkomen of de vermeerdering van muskiet~i!U moge" 
lik rnaken of begunstigen ; · 

(j) de voorkoming van de ve:rspreiding van ziekten door 
vliegen of andere 'insekten ·en de vernietiging van 
deze insekten alsmede. de wegruiming of verbetcring 
van toestanden die het voorkomen of de vermeer
dering va~ deze insekten mogelik maken of bcgun-
stigen; · 

(k) de verdelging van knaagdieren en ander ongedierte 
en de wcgruiming o-f verbetering van toestanden, die 
hun -verblij£ of toename mogelik maken ·of begun-
st.igen ; . 

(l) de voorkoming van de verspreiding van anchylos
. tomiasis,· bilharzia en andere ziekten onder mensen, 

vP,.oorzaakt door dierlike of plantaardige parasieten ; 
(m) de voorkoming van de verspreiding van be

smettelike, _ aanstekelike of walgelike ziekten door 
de uitoefening van enige bczigheid, bedrijf of berocp; 

(n) de voorkoming van de verspreiding van besmettelike 
ziekten door personen die, ofschoon niet dan .lijdendc 
aan een besmettelike ziekte, " drager& " zijn van de 
ziektekiemen daarvan en. dezelve zouden kunncn 
verspreiden en hetreffende het houden onder genees
kundige bewak~ng en het be per ken van de bewegingen 
van zodanige personen ; · . 

(o) het verbod om in openbare plaatsen of in opcnbare 
voertuigen te spuwen," behalve in voor dat doel 
verstrekte voorwerpen ; , 

(p) de Iegeling en beperking van bedrijven of beroepen 
die biezonder gevaar opleveren voor de gezondheid 
van hen die daarin werkzaam zijn, hetzij wegens . 

. besmettelike ziekten of anderszins, en het nemen 
van · maatregelen om dat _gevaar te weren· o{ te be
perken; 

(q) reinigingsinrichtingen en het reinigen van vuile 
of met ongedierte besmette personen, de ontsmet
ting of uitroking van petcelen; kleren of andere 
artikelen, die blootgesteld waren aan, of verdacht 
worden besrnet te zijn met de smetstof van besmet
telike ziekte of die .vuil of vol· ongedierte zijn; en 
uitroken, ,timzij onder licentie, te verbiederi wanneer 
het gebruik van vergiftig gas daarbij betrokken is; 

(r) lompenplukkerij · en de handel in lompen, beenderen . 
en oude kleren, beddegoed 'of soortgelijke artikelen 
en vorderende de ontsmetting - van · zulke artikelen 
v66r hun invoer, verwijdering, verkoop of ten 
verkoop . houden of gebruikt. in een of andere 
fabriekmatige bewerking; · · 

(s) de onschadelikmaking van afval, verbruikstoffen of 
andere zaken die besmet zijn met of · blootgesteld 
war en aan · de;_ _.ziektekiemen van een · besmettelike 
ziekte · ,,~ - · · . j · · -

(t) deregeiing of beperki~g en waar nodig, het verbod van 
het houden, verzenden of gebruiken in, of het vervoer 
of de verzending na.ar of uit, de Unie van kultures of 
preparaten van pathogeniese mikro-organismen (ziekte· 
kiemen) of andere zelfstandigheden die ziekten onder 
mensen kunnen veroorzaken ; · 

(u) de verplichte verstrekking van inlichtingen of de 
veq~Iichte overlegging ·van dokunientair "of ander 

· ' bewijs benodigd voor 't nasporen van de- bron, of 
het voorkomen van de verspreiding van besmetteEke 

· ziekten; · · · 

Part II.-Speciab Provisions regarding 
en in 't algemeen voor de betere uitvoering van de bepalingen 

Formidable ·Epidemic en de b~reiking van de doeleinden_ van dit Hoofdstuk. 

. Diseases: - Afdeling Il.-Biezondere bepalingen betrejfende geduchte epide· 
· miese ziekten. 

.XV 

. 37. The provisions of this· Act, unless otherwise expressed, . 37. Tenzij uitdrukkelik ,anders bepaald is, zijn de bepalingen G&duehte 
in so far· as. they concern formidable epidE}mic diseases, shall van deze Wet voorzover zij geduchte er-idein1el'1e ·z;f'kten "f>Hemie.se 
.be deemed to_ a:pply to small-pox, plague, asiatic cholera, betre:ffen, . van toepassing op kinderpokken (pokken), peat zJekten. 
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yellow fever, sleeping sickness or human trypanosomiasis and aziatiese cholera; gele koorts, ·: slaapziekte of . inenselike 
any other disease which the. Governor~General may, and is trypanosomia~is en_ enige ander.e ' ziekte die de Goeverneur
hereby ;!1-Uthorized to, declare, by proclamation, to be a £or- generaal bij . proklamatie mocht verklaren-waartoe .hij bij 
midable -~pidemic disease for _the purposes of this Act. · deze · gemachtig~ .. wordt-te • zijn een geduchte epidemiesc 

· · · ziekte voor de doeleinden van deze Wet. · 
· Notification 38. (1)· The Minister may ' make regulations e~te~ding the . 38. (l). De Minister kan r~gulaties vaststelle~ waarbij, onder Aangifte v;n 
of suspected provisions of· this Act in regard to the notification of infectious 'IItstrekkmg van de bepahngen van deze Wet betreffende verdachte 

. ca e of an . . . 'ft b ' tt rk . kt k a· . k ' .. gevallen van fo:nridable Y diseases so as to requ~re medical practitioners, principals of tang1 e -...:au es!ll-.~ e 1 e zie _ en,_ gen~es un 1ge. pra t~ZIJnS, geduchte . 
epidemic .· schools, heads of families or households, employers of labour, hoofden van li?holen,hoofden v~n hmsgezmnen of hutshoudmgen, epidemiese 
disease.~. owners or occupiers of land or premises, native chiefs, headmen werkgevers, e1genaars. of gebrmkers.v?-n grond of percel~n, natu- z1ekten. 

of locations or others to report, with particulars of the patient re~lehoofden, hoofdmannen va~ lokat1e~ o~ andere_:personen ver-

( 

and his symptoms, t 9 the local authority or magistrate as the phcht worde~ aan de plaatsehke autonte1t of :mag1str~at., o~der 
case may be, the occurrence of any case ot illness or any death opgave v:~n btezonderheden hetreffende de patient en dt~ns Ziek- , 
coming to their notice and suspected to be due to any formid- teverachiJnsele~, te rapporteren ?et voorkomen van ztekte- of. ~ 
able epidemic disease or with a history or presenting symptoms, >terfgevallen, die -~e hunne~ kenms komen e~ ver.dacht_ worden 
or post-mortem appearances, to be described in such_!egulations, v?roorzaakt te ZIJn door een: geduchte epidemiese zwkte of 
which might reasonably give grounds for such suspicion. he, t~.?ordelen. naar hun ve~loop ofsymptomen of post-mort~m 
· (2) A er h f .

1 
· ' 

1 
' th · . t verschi]~selen, I.~ de regulaties te w?rde,n beschrev.en,. zodamge 

ny P son 'Y' o a1 s to c?mp Y Wl any reqmre~en verdenkmg scht]nen te rechtvaardtgen. 
o~ S:l_lY such regulation shall be gmlty of an offence. {2) Ieder die yerzuimt zulk een regula tie . na te komen is 

·.39· ( E h . . .£ . schuldig aa.n.' een overtrading. · . · . · · . 
Notification • 1} very person w o becomes aware o any unusual 39 I · . · · · · · 
of sickness .sickness or mortality among rats mice. cats dogs oi .. other . • (1) eder die een. ongewone ziekte of ster;fte waar- ~angifte van 
or mortality · 

1 
• . 1 . · ' · , ' ~ ~> . neemt onder ratten, mmzen, katten, honden of andere voor ztekte of 

in animals . amma s susceptlb e to plague or other formidable epidemic d t · f d d ht . d . · · . kt . b d" sterfte onder 
susceptibl.e disease, not due to poison or other obvious cause, ·shall imnie- e.lpes , 0 an .ere ge U<:_ e e:pi emiese z~e en vat ~re Ier~n, dieren vat-
to P. Iague. diat ly r ·

0 
t th · f t t th 1 1 th · t . \Ve ke z1ekte met veroorzaakt IS door verg1ft of andere kennelike. ba.ar voor de 

. e . ep r e ac ~ e . oca au · ori Y· . . . · . oorz~ak, moet dadelik daarvan aangifte doen bij de plaatselike r.est. 
(2) Any person who fmls ~o to report shall be gmlty of an autoriteit. · · · 

offence. · (2) Ieder die verzuimt zodanige' aangifte te doen is schuldig 
. , . . . . a an een overtreding. · · · 

Local au tho. ~· Every local authonty shall tm~ed1ately report to the 40. Plaatselike autoriteiten zijn verplicht onmiddellik Plaatselike 
. rities to , re- elnef health officer or the ·nearest assistant health officer, by aim de hoofdambtenaar van gezondheid o£ ·aan de naaste autoriteiten 
port notlfi- telegraph . or other expeditious. means, particulars of every assiStcnt ambtenaar van geEondheid teiegrafies o. £ langs andere rapporteren 

· cation of t"fi t" · · d b h h · · f · d · telegrafies fo~mid~ble , .no _1 c_a I?n rece1v~ Y su~ au_t or~ty o ~ cas·e or suspecte spqedige _weg, kennis te geven van d_e . biezonderheden van geduchte 
eJ?tdemtc c~se ?f ,any form~da~le eptdemw disease, or of any unus~al elke aang1fte van gevallen of verda.chte gevallen yan geduchte epidem.iese 
~;~:ases 11~y :sick~eS:;J or mortality mammals made ~nder the la~t pr:eceding e:pidemie~e ziekten of enige ongewone ziekte. of sterfte onder-ziekten, 

graP _ sectiOn. d1ere~ mt krachte van het ·voorgaand artikel· aan' dezelve , , 
. . . . . , . . gedaan. . · . · · · . . _ ,, 

P~~ers of .41. Whenever upon . the report of the chief health officer it 41. Blijkt uit het rapport van de hoofdambtenaar van ge- BevoegdheiJr 
Mtmster appears , to the Minister. that an outbreak of a formidable zondheid aan de Minister dat een geduchte epidemiese ziekte van Minister 
~htehre ~tlocal epidemic .disease or a disease suspected of being such has:>£ een ziekte die verdacht wordt i.ulks te zijn, ver;schenen is of w1an

1ts1eel~k · 
~u on y d . h d . • h d' . f ] J J • . h d' 'k 1 l"k . . d p aa e I e , fails to ade- occurre or IS t . reatene Withm . t e 1stnct o a oca re1gt In et 1stn t van een p aa~se I e autonte1t en · at autoriteit 
q~a.tely deal authority a.nd is , not being investigated or dealt with dezelve niet op ' zulk een doeltr~ffende· wijze onderzocht of niet doel-
wtth_ any· efficiently . and so as .'adequately . to safeguard public bestreden wordt dat de volksgezondheid voldoende be- treffend 
~¢d~!~~l~ health. the Minister, -~otwithstanding any oth~r provision veilig~ is, · dan· kan de 'Minister, · i:tiett~gelistaa~d~ :a:nde~e ~efd:~~se 
disease. of this ~ct, may mform . the local autb.onty of the bepalmgen van deze Wet, aan de plaatsehke autor1te1t kenms zkkte 

measures . which . he considers should be taken in connection geven · van de · maatregelen , die zijns· inziens In · ve'rband bestrijdt . . 
therewith, and if the local auth.ority fails or i!', for any reason ermed~ behoren genomen te worden. Verzuimt de fplaat- , ·· .. 
,unable fo_rthwit4 to carry out such measures to his satisfaction, selike . autoriteit . of is zij · om de. een of a:Qdere; reden 
may authorize the chief health officer or ·any other local niet in staat onverwijld zodanige maatregelen ten ge
authority to take all necessary steps . for dealing with the noegen van de Minister te nemen, dan kan deze aan de lioofd-
outbreak, and· thereupon such officer or local authority shall, ambtenaar va.n gezo)ldheid of een andere plaatselike autoriteit / 
for the· ,$ai9. purpose, possess all the rights and powers of the opdragen om de nodige maatr~gelen te nenien tot bestrijding 
local authority in default, subject to the obligations attaching van de z_iekte. Bedoelde ambtenaar of plaatselike. autoriteit 
to the exercise thereof. .•- . · ·. . ~eeft alsdan voor dat doel aile rechten en bevo.egdheden van 

_./ · . . . · . de in gebreke zijnde plaatselike autoriteit, · onderworpen ·aan 
.Expenditure · 42. (1} Any . expenditure incmred by the Minister under de verplichting~n verbonden aan ~~ uitvoering da~rvan. 

' ' 

und~r · section .forty,-one shall be defrayed . in the first instance out of · 42. (~) De mtgaven doo:; de MmlSter onder arhk~l een Uitgaven 
~~:wn forty· ·the Consolidated Revenue Func;l, but the excess over the amount m veerttf{ gema~kt, worden m de e~rste plaats betaald mt het onder ·ar~ikel . 

which wotild have· been payable out of that: fund by way of ge)rol?sohdeerd Inkomstefo~ds, zullen~e .. ec~_ter al hetgee;D ~et 1kn .en t>ee(1 
part-refund or subsidy if the expenditure had been incurred by bedrag te ~oven gaat, .d~t mt dat fonds bi] VO:~JZ~ va.n gedee~tehke · 

.thelocal author~ty may be recovered from the local authority, terugbetahng o~ subsidie_ b?taalbaar ZO{l ZIJn md1e~ de mtgave 
by the Minister in manner described in sub-section {1) (d) of door de plaatseltke autonteit gemaakt was, op de WIJZB bepaald 
section eleven. . · . · · . . · , · . in sub-artikel (1) (d) van artikel e~f op de plaatselike autoriteit 

(2) Th 
· 'fi .· f h M' · · ··.· h ll b 

1 
· . 'd · kunnen worden · verhaald, door de Minister. ·. · 

e. certi cate o t e 1mster ~ a e cone. ':srye _evi ence (2} · Het certifikaat van de. Ministe~ strekt tot afdoend be~ijs . 
ofthe amount due_ by a local authortty ~nder thls_sectiOn. van bet bedrag door de pla.atselike autoritcit onder dit artikel 

. • , , . . . yerschuldigd. . . .' 
.Mini;;~e:mo.y . 43. {1) _Where. an otitbrea~ · of any formidable ep~dcmic . 43. (1) Bij het . verschijnen of Clreigeri . van een geduchte Minister kan 
reqm~Jtlon disease exists or IS. threatened 1t shall be lawful for the Mmister epidemiese .ziekte is de ,Minister bevoegd enig persoon die gebouwen, 
~~~~~:~~t to require _a_ny person owni~g or having_ charge of any land e~gen~ar is van of ~et opzicht_ heeft over gron~ of gebouw~n ~~J:':i:~ :0h 
or?tlier· . . or ~ny bmlan;tgs not occupied as dwellings, or_any per~ond;e met -a:ls woonhmzen geb~mkp WC!_rden of emgpers?on .d1ekelen. tl , 
a•·ttcles. . ownmg or havmg charge of tents, transport, bedding, ~osp1tal eigenaal'. 1s · van of .het opz1eht heeft over teJ;~.ten, vervoer- .rekwireriiir : 

eq~ip!llent, drugs, f~od, ,or other _appli~nges, ~a.tenals or middelen, beddegoed, hospi.ta.aluitrusting, inedikam~nteri, · '~,~~,'.; . ~; : 
artiCles urgently reqmred m conn_.,ctwn With the outbreak, to voedsel of andere hulpmiddelen, materialen of artikelen die .. · · · 
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· ·· ' ·_ · . · · ' . 1 .iring end benodigd zijn in verb~nd met de ziekte, te ver~~eken, 
hand over th~ use o£ any such l_and or ~uildrng or to supp Y om bet gebruik van de grand of gebouwen a£ te staan of zulke 
or make available any sue~ article, subJect .to the payment artikelen te leveren of beschikbaar te stollen .tegcm betaling 
of a reasonable amount as h!re or purchase pnce. . van een redelike vergoeding ala huur of koopprijs. 

(2) Any person who, w1thout r_easonable caus3, fa1ls. or . . _ . . . 
refuses to. comply with any such requirement shall.be gmlty . (2) Ieder die zonder redelike gron~ verzuimtofweigert aan 
of an offence. zodanig verzoek te ~oldoen is. schuld1g aan een overtr~ding. 

. ..... 

d tb k 44. ~ij het . verschijnen · of . dr~igen .van. een geduchte Minister kr.n 
Ministermay 44. In tlie case of ~he occurrence ~r threat~ne _au . rea epidemiese ziekte in enig deel van de Unie kan de Minister regulaties 
make rcgu- · in any part of the Umon of any form1dable ep1demw d1sease. l t" t t 11 b t ff d '' f d . 1 d vaststel\en 
lations the Minister may m~ke regulations as to all or any of the regu a Ies vas s e en_ e re en e een o meer van e vo gen e betreffende 
regarding onderwerpen, namehk :---:- · geduchte 
formidabl<" . following matters, namely:---:- ·a · 
epidemic (a} The_ impo~ition and enforcement of quarantine and (a} de oplegging en toepassing van karantaine en deep\ :m,e<tJ 
disease. d regeling en be perking van het openbaar verkeer en 7-le < '-"• 

the regulation and restriction of public traffic an van de bewegingen van. personen; . 

.-

of the movements of persons ; (b) het sluiten van scholen of de rcgeling en beperking 
(b) the closing of schools or the regulation and restriction van het schoolbezoek;. 

of school attendance; (c) de regeling of . beperking of waar nodig het sluiten 
. .· . van . een plaats of plaatsen van publiek verniaak of 

(c) the , regulation or ~estriction, or, . where deemed ontspanning, (}f waar sterke drank bij de kleine maat 
necessary, the closing, of any place or places of verkocht wordt en de regeling of beperking of, waar 
public entertainment,_ recreation or amusement or nodig, het. verbod tot bet beleggen, houden of bij 4 

where intoxicating liquor is sold · by retail and the wonen van vermakelikheden, vergaderingen of andere 
regulation or restriction, or,-where deemed -necessary, publieke bijeenkomsten ; 
the prohibition; of the convening, holding or attend- (d) de voorkoming . en . verhelping van overbevolking of 
ing of entertainments, assemblies, meetings or other bet houden van een woonhui:s of .ander gebouw, of 
public gatherings; . de inboedel daarvan, in een onreine of ongezonde 

(d) the prevention and· remedying of overcrowding or of door_ ongedierte vervuilde toestand ; 
the keeping of any dwelling or other building, or (e) het geneeskundig·onderzoek van personen die verdacht 
the contents thereof,. in: a dirty . or insanitary or worden van besmet te zijn met, of die ozrlangs bloot-
ver!Dil;lOUS condition ; · geste1d waren aan de smetstof yal). zodanige ziekte 

(e) the medica( examination of persons who are suspected en van person en die . uit een besmette streek of uit 
of being infected with, . or w]J.O may have recently de Unie gaan vertrekken en de ontsmetting van hun 
been exposed to the infection of, such disease, and bagage en perscionlike effekten, . alsmede de aan-
oi persons about to depart from any infected area houding van zodanige personen totdat zij na zodanig 
or from the Union and the disinfection of their , onderzoek verklaard worden vrij te zijn van enige 
baggage and personal effects, and the detention of besmettelike ziekte en totdat hun bagage en persoon· 
such persons until' they have after ~uch examination like e:ffekten ontsmet zijn geworden ; · -
been certified to be free from any infectious diseast (f) het houden onder geneeskundig toezicht of observatie 
and until their baggage and personal efiects havr of de al.mhouding, verwijdering en afzondering van 

· been disinfected; personen die onlangs blootgesteld_ mochten zijn . 

(/) the keeping under· medical observation or _surveillance 
or the removal, detention and isolation of persons 
who may have recently been exposed to the infection 
of, and who may be in the incubation stage of, ·such 
disease ; the detention and .!solation of such persons 

·until released by due authorit} , the' use of guards 
and force for that purpose, and, in case ·of absolute 
necessity, the · use of firearms or other. weapons and 
the arrest without warrant of any person who has -
escaped from such detention or isolation ; 

~4-~ (g) the establishment of isolation hospitals and the re
ci::d.f~ moval and isolation of persons who are or are 

' . suspected to be suffering from any such disease, the 
accommodation, classification, care and control of 
such persons and their detention until discharged 
by due 'authority as recoyered and free from infection, 
and the establishment, management and control of 
convalescent homes or similar institutions for the 
acccommodation-o( persons who .ha.ve r~covered from 
any such disease; · 

(h) enquiries into the cause of death of any person (apart 
· from any enquiry by a magistrate under any other 
·law); .the ordering, when deemed necessary. of post4 

mortem ex:aminatioris or of exhumations ; ·the prohibi
tion, in special circumstances;· of the burial of any' dead 
body except on a certificate by a medical officer 
appointed to grant such certificates or after compli
ance with any other specified conditions, .and the 

, regulation of the mode . of disposal and . the times 
and places of burial of dead bodies and the manner 

·.of conducting removals and lmrials thereof; · 

geweest aan de sinetsto:ffen van zodanige ziekte en 
-in bet inkubatie-stadium mochten ziin; de aan
houding .en afzondering van zodanige personim totdat 
zij op bevoegd gezag ontslagen zijn ; het bczigen 
van bewakers en geweld voor dat doel en in geva:I 

· van volstrekte noodzakelikheid het bezigen van 
vuul'- of andere wa pen en en de arrestatie · zonder 
bevelschrift van personen die uit de aanhouding 
of afzondering ontvluchten ·; . . . 

(g) de oprichting van isolatie-hospitaleri en de verwijdering 
en afzondering van pcrsonen lijdende &an of verdacht 
van te zijn besmet met zodanige zi~kte ; de onder
brenging, klassifikatie, zorg en kontrole vim .en 
over deze personen en ·hun aanh&uding totdat zij 
op bevoegd gezag ontslagen worden als hersteld en 
vrij van besmetting, en de oprichting, het beheet 
en de kontrole van herstellingstehuizen of dergelijke 
inrichtingen voor de huisvesting van personen die 
van de ziekte hersteld zijn ; · : . . 

ct) het onderzoek naar de oorzaak van de ·'dood van 
enig persoon (ter- onderscheiding van een onderzoek 
door een magistraat onder ee~ andere wet) ; het 

. beyelen, zo nodig, . van lijkschouwingen · of de 
opgraving van .lijken; het verbod; onder bie
zondere omstandig~eden, tot begraving van lijken 
behalve op een certifikaat van een geneeskundige 
beambte belast met bet afgeven van . zodanige 
certifikat en of na voldoening aan andere bepaalde 
voor_waarden:; en de regeling van de wijze waarop 
met Iijken gehandeld moot worden, ·· d~ regeling 
van de tijd en plaats va.n begraving van lijken en de 
wijze waarop lijken vcrvoerd en begraven moeten 
worden. · 
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. . (i) 
(S 

-· . -- ~ w • • · - - • - · - ..... 

; ; ,.~· · I , 

the regulation and restrictiim and,- -if deemed necessary, . 
the prohibition. of the. removal of merchandise or any 
article or thing into, out of;· or within any specified 
or define4 area ; · · 

. . - . . . . . 
(j) the provision of disinfecting ·plant and _ eq~ipin~nt 

and the disinfection, or where disinfectioll; is impossible, 
the destruction, of any article or thing; · or the <lisin
fection of any premises which are or are. believed to 
be contaminated with the infection of such disease ; ......... . . 

'(k) the inspection of premises and articles and the discovery 
and remedying of sanitary or other defects likelyJo 
favour the spread or render more difficult the eradi7 

(l) 

cation of such disease ; · · 

the eva~uation, closing, alter~tion or, jf 'deemed 
necessary, 1 the demolition · or destruction of any 
premises the occupation or use of which is cons~dered 

, likely to favour the spread or render more difficult 
the eradication of such disease, · and the dethiition 
of' the circumstances under whicb compensation may 
be paid" in respec_t . of any premises so demolished. or 
destroyed and the manner of fixing such compensa-
tion; · 

(m) in: th.e case of plS:gue, the destruct~on of ~odents and 
the removal or improvement of. conditions likely to 
favour the- harbourage or multiplication of rodents, 
and • the disposal of · the carcases of rodents or 
other animals believed· or suspected to have died of 

. plague; · · · 

(n) the relief, during the continuance of the epidemic, of 
acute distress directly due theret-o, inCluding the 
·m.aintena_nce of children whose . parents or guardians · · 
are suffering from or have died of such_ disease ; 

---·- - .. . ---~~---- -~-.-... ~--~-.-. ------~- ---.---. ....... -........ -~---~--- ---- _____ ..... --------

. - . - , -· . .· 
-(ii de regelingen be perking en, zci nodig, het_ ver.bod van 

bet. vervoer van koopwaren o£ van enige zaak of· 
voorwerp ~n~ uit of binnen een aangewezen of om-

- . sch·reven . kring ; . · . · · 
'· 

(i) de aanschaffing van • ontsmett_ingsinrichtingen en uit-
. rusting eli de. ontsmetting, of waa£ ontsme~ting on

mogelik is, · de . vernietiging _van artikelen ·.of voor- · 
wel'pen of de ontsmetting van percelen, die met 
de smetstoffim van zulk een ziekte besmet zijn of 
vermoedelik besmet zijn ; . · · 

· (k) de inspektie van percelen en artikelen "en betreffende 
de opsporing en de verhelping van sanitaire of anqere 

. gebrekeri, die de verspreiding van zodanige ziekte 
zou kunnen bevorderen, of de bestrijding zou kunnen 
bemoeiliken ; · · 

(l) de ontruiming, . sluiting, verandering of, zo .· no dig, de 
afbreking of vernietiging . van percelen waarvan de 
bewoning· of het gebruik mogelik . de verspreiding 

· zou kunnen bevorderen of de bestrijding zou kunnen 
. bemoeiliken van de ziekte; en de onischrijving van 

· de omstandigheden waaronder schadevergoeding be
taald kan worden ten aanzien van alzo afgebroken 

. of ver'n1etigde 'percelen, en de Wijze waaro'p zodanige. 
· schadevergoedir,t'g zal worden · vastgesteld ; 

( m) in het_ gev~~ol van pest, de verdelging van ~naagdieren _ 
· ·eli · ·ae . W.egneming of verbeteiing 'van toestanden, 

die mogelik het verblijf of de toename van knaag
dieren ~an begunstigen en betreffende de onschadelik-· 
making van dode knaagdieren of andere dieren die aan 

.. de pest gestorven zijn of daarvan verdacht worden; 
(n) de voorziening, gedurende het heersen van de epidemie, . 

in' dringende nood rechtstreeks daardoor :veroorzaakt, 
'daaronder begrepen de verzorging van kinderen wier 
ouders of voogden -Iijdende. of gestorven · zijn aan 
zodanige ziekte ; · \ . 

(o) de wijze waarop huisvesting, . uitrustingen. of andere 
(o} the mann~r of requisitioning accommodation, equip- artikelen onder ~~tikel drie en ve~rtig • gerekwireerd 

ment or other articles under section forty-three and worden · en de. WIJze. van vaststelhng van huur- . of 
the manner of fi~ng rates of hire O! _purchase price -. ko_opprij.sta-!'i.even. en ·. de v~o!waarde~ van betaling; 
and the conditions of payment ; . en zulke andere doelemden als de ~mister nod1g mocht achten 

· - . . . . . · · ·. . . . ' . · · om het ontstaan van zodanige ztekte te belette.n of om . de 
and such o~her ·matters as the Mimster ~ay deem. n~c.essary verspreiding · daa:rvan · te.. . beperken of te voorkoine-';1 of ?m 
for preventmg the occurrence of such · d~sease o~ lu~:ntmg or dezelve uit te roeien en in 't algemeen voor de betere tutvoermg 
preven'ting the spread thereof or for l~s. eradtcatwn,. a;nd dan de bepalingen en de betere bereiking van de doeleinden 
generally for better carrying out the proV1s1ons and attammg van dit Hoofdstuk. -. 
the' objects and purposes of this Chapter. .• , 45. -Ieder die een regula tie vastgesteld ?nder artikels z~~ ~trafbepa· 

· . - · en dertig, acht_ en dertig ~,of vier en veertig overtreedt, wor~~ ~11 lmg._ 
45. Any perso~ w~o co~trav~nes any regulatlOn m;:~.de veroordeling gestraft met een boete van ten hoogst~ VIJftig 

':nder section . th~rty-s,x, th,rty-e,ght J or ·. forty-four shall be pond, en in bet geval van • een voortd~rende overtredmg met 
~1able on ·conVIctlOn. to_ a fine not exceeding fifty pounds, and een verdere boete van ten. hoogste viJf pond voor elk~ . dag 
~n the .case of .a contmumg offenc~, to a !urther fine not exce~d- gedurende wetke de · overtreding . voortduurt na de datum 
mg ~_ve pounds for every day ~ur1Dg whl~h such ~ont:aventwn vermeld in . een schriftel~ke kennisgeving ten aanzie~ daarvan 
contmues after' the date fixed .m any wrztt~n. notlce_m respect van de plaatselike autoriteit ·of de Minister . of een bevoegde 
thereof from the local authonty or the Mm1ster or any du]y ambtenaar. . . · . . · 
authorized ?fficer. ·_. . . . 46. (1) . Wa:nneer het ·: ter hevorderin:g _ van eenheid van Aanstelling 

. · , · . . ·-: . · ·· ·· _ handel en of anderszin~ voo~ de b~tere bestrijding of v~orkom:ing ;a:deinie · 
46. (~) Where 1t 1s dee~ed desirable fo~ the purl?ose ~f co van een geduchte ep1demzese z1ekte of om andere voldoendi k~mitees. 

ordinati_ng effort or otherWise for mor.e effectm:ly d~ah~g with or redenen wenselik geacht _wordt, kan de Minister bij kennisgeving 
preventmg an outbreak of any formidable 8 P.1demlC diseas~ the in de Staatskoerant een komitee instellen onder de naam van 
Minister m~y, by ~~ti<_l_e in ~he Gazet_te, c~~st1tute a. committee " epidemie kom~tee " vci()r een bepaald o~schrev~n ~ring, 
to b~ termed an ep1~emiC comnuttee for a : d~fin~d area 0 m zodanige funkties uit :te ·oefenen en zodamge verphcht1?gen 
to d~achar~e such funct10ns and carry_ out .s':ch duties m con- fe vervullen-in verband met de verschijningvan zulk ·een Ziekte 
ne~t1_on Wlth such outb~eaji: and to adnnruster SQ muc~ of en om uitvoering te geven a an zoveel van deze Wet~ en de 
~h1s _ ~c~ an~· the regulatiOn~ ~h~reunder as may be prescr~bed regula ties daa10nder.vastgesteld als in d~. kenn~~geving yo?r-
·ln- suc~ . notiC~, an~- may, Ill hke m:mner, make re.gulatiOns geschr~v~n .mocht. worden en-k~n op geh]ke wiJze regulat1es 
regardmg the appomtment of officers of s~ch co~mlttee, the vaststelleri . betreffende de aanstelling · va.Q. ; 'beambten van 
conduct .of its proceedings, 1;he. man11:er Ill whwh acc?unts zodanig kom:itee; de leiding vim ziji!. verrichtingen, de wijze 
shall be_ kept, or any other . matter . ~~lat1ve to sue~ cpmm.1ttee. waarop . reke~ngen zullep. wo:rde_n gehouden e_n enige andere 

. . . aangelegenbcnd ·tot zodamg· kom1tee betrekkehk. · ;, . _ 
.' (2) Where -the area so definedinciud;es wholly_ ~r - partly the (2). W~ar de alzo_ o~schreven kring_ geheel often ~ele mslu~~ 
district or districts of one or more local authonties the com- het d1st~1kt of de diStnkten .van.een of meer p_laatsehke aut~ri 

osition of such committee,' andtthe manner of allocating and teiten wof~~ <;k samens~~ll.mg .van het komttee en de. ~IJze 
Xefra.ying expenditure incurred by it, .shall be such as may be van toeWJjZJDg_ en bestr~Jdmg .va~ ~ztgaven t~ss~n de lhms.ter . 
·mutually agreed in advance betwe~n the M_inister . and local ~n de be~ro~~en_ pla;J,t13ehke autorJteit. of autoriteiten onderlmg 

I 
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authority or auth~rities ~oncerned, or, £a:i~ng such a~reement, geregeld o£ bij g~hreke van. zulk een regeling, ?oo:r de Minister 
as the Minister may, subJeCt to the provtstons of thts Act, fix vastgesteld met machtnemmg van de bepahngen van deze 
and· deterniine - · · · · · · · · Wet. . · · , 

(3) In geval van de verschijning of gevreesde uitbreking "an . 
(3) In the .event .of ~he o.ccu~rence ?r threa;ten.ed outbr~ak een geduchte epidemiese ziekte in een distrikt. waarvan de 

. of any f?rmida?le epidemic d1seas.e many d.Is!:lct_for which magistraat de p.laatselike autoritcit is, kan de Minister een ad
the magistrate IS the local authonty, the Mtmster may con- vis2rend komi tee daarstellen bestaande uit drie of meer in het 
sti~ute ~n advi~or~ commi~tee of th~ee or . more. perso~s distrikt wonende personen ·om de magistraat van ad vies te 
resident m the d,Istnct to advtse and assist the magtstrat.e ln dienen en behulpzaam te zijn in verband daarmede. 
connection therewith. . . ... . . ,# d 1 'k 

· Ajdehng III.-F~nanctele bepahngen betreJJen e besmette~t e 

. 
·XIX 

. P(trt lll.-Financi'J,l pronsvms regarding infectious di~ease · ziekten (met uitzonde-ring van tuberkulose). 
(otlter tl•a:n tuberculosis) 47. (1) De Minister kan machtiging verlenen tot het ver- Voorschot-

.. . . . . . . · strekken, uit het gekonsolideerd inkoms.tefonds onder zulke ti~:~ike · 
Advances to· 47; (l) The M:m1ster may authonze the makmgof advances bedingen en voorwaarden als ·de Thesaune mocht vaststellen, P t 't .t· 

• 
1?~al :utho-t on suclt terma and conditions as may be fixed by the Treas~ry van voorschotten aan een plaatselike autoriteit . of epidemie ~~t 0J~:ki~~ 
{';~e:n~== ·out o~ .the. Consoli~ated Revenue Fund to any l~cal a~thonty komitee ter b~strijding v.an een v~rs_chenen epidemiese ziekte van ~:mkos· 
incurred in or ep1demw committee for the purpose of dealing With. any en kan met emge plaatsehke . autonte1t een overeenkomst aan- ten m ver
c~nne?tion outbreak of any· infectious diseas~ and may enter into an gaan dat aile onkosten gemaakt ter bestrijding van een b~smet- ~=t~ijdi~" 
~~t:~H~f:::e. ·agreement :with .any loca~ auth~nty ~hereby the whole of telike z~ekte of aile onkost~n veroorzaakt door _bepaalde maa~- va!l bes~et-

the expenditure mcurred m ~ealing wt~h any such outbr.eak, regelen m verband ermede, m de eerste plaats mt het gekonsoh- tehke ziekte. 
or the whole of the expenditure entailed by any specified deerd inkomstefonds ztillen worden betaald; Alle deze onkosten . 
measures in connection therewith, may in the first instance of in geval de ziekte een geduchte epidemiese ziekte is, het 
be paid out of the Consolidated Revenue Fund, and whereby the aandeel daarin hetwelk bij gebreke van lliuik een overeenkomst 
whole of such expenditure or, where the ou~bre~k has beet?- of. a door de plaatselike autoriteit zou: zijn betaald, worden ver
formidabl_e epidemic disease, the proportiOn thereof whiCh m volgen·s door . de plaatselike autoriteit aan de :Minister terug-
the absence of anrsuch.agreementwouldhavebeendefrayedby betoo.Id. Bij .gebreke van terugbetaling k:unn~n de V?O~-
the local . authority,: wlll be subsequently refunded to the schotten of emg alzo ten behoeve van een plaatsehke autontett _ 
Minister by such local authority. In default of repayment uitgegeven bedrag door de Minister worden verhaald op 
any such advance or any. amount so expend~d. on behalf o{ a zodanige plaatselike autoriteit op de wijze omschreven in 
local authority may be :.-ecovered by the Mimster from such sub-artikel (I) (d) van artikel elf. 
local authority in manner · described in sub-section (1) (d) of (2) De Minister kan tev.ens · .machtiging verleneu tot . het 

·section eleven. verstrekken uit het . gekonsolideerd inkomstefonds ·onder 
zulke bedingen en voorwaai"den als de Thesaurie mocht' vast

. (2) The :Minister may also authorize the making of advances stellen, van voorschott.Etn aan een · plaatselike autoriteit ten 
· on such terms and conditions as may be· fixed by the Treasury einde haar in staat te stellen enig · gedeelte te betalen van 
out of the Consolidated Revenue Fund to any local authority de. kapitaalonkosten door haar. gemaakt ten einde geschikte 
to enable it to pay· any portio~ of the c~pital expenditure ~?spitalen o£ isolatie-inrich~inge~ te ve~scha~en voor personen.-: 
incurred by it in provid~ng smtable. hosp~tals '!r places of li]dende aan een besmettehke Zl~.kte n~~t ZIJnde tuberkulose. 
isolation for persons su:ffenng from an mfectwus disease othet: De voorschotten kunnen op geh1ke WlJZe door hem worden 
than-tuberculosis and may in like manner .recover. any ad- verhaaid. . • · · . 
vances so made. · · · ' . · (3) Het certifikaat yan de Minister strekt tot afdoend bewijs 

- ~ van het bedrag van gelden voorgeschoten aan of uitgegeven 
Reiuuds to (3) The certificate of the Minister shall be conclusive evi- ten behoeve van een phatselike aut~riteit onder dit artikel. 
local autho- dence of the a~ount of anx moneys a~vance~ to or expended 48.' De Minister moet, met inachtneming van regulaties Tei'Ugbet<\
~~.~pC:e~nof on behalf of a local authonty under this sect}on. door hem vastgesteld tot de vaststelling waar'van hij bij deze Iingen ~an 

. h . d d ' lk k b 1 d t ] plaatsehke isolation . . . . gemac t1g wor t en we e unnen epa en, e e vo gen autoriteiten 
hospitals and 48. The Minister, subject to regulatwns whiCh he IS procedure, 'de voorwaarden te worden nagekomen, alsmede ten aanzien 

,...~~id.!~~~Je hereby auth6rized to roake and ~~ich may deal ~ith ~he enige andere. vereisten n~dig ~oor de behoorlike uitvoer!ng van .is6latie-
diseasss. procedure to be~ followed, the cond1t10ns to be complied Wlth van de bepahngen van d1t art1kel- · . hospttalen en 

and any other matter~ nece~sary for the _proper carrying ou~ (a) de helft terugb~ta!en van de. goedgekeurde net.to- !;~~r:se 
of the provisions Of thiS SeCtiOn, shall- . . . . onko~te~ Werkehk en iloodi.akehk door. een plaa~se!Ike ziekten. 

· 11outonteitof door twee of meer pla.atsehke autonteJten 
(a) refund one-hal£ of the approved net cost actually gemeenschappelik gemaakt · in verband met de op· 

and necessarily .incurred by a local authority, or by richting en uitrusting van een isola tie- hospitaal of 
two or more local authorities acting jointly, in pro- andere isolatie-inrichting voor personen lijdende 'a.an · 
viding and equipping · an- isolation hospital or other een besmettelike . ziekte · piet zijnde tuberkulose of 
isolation accommodation for: persons suffering from onder geneeskundige observatie ·· gesteld omdat zij 
any infectious disease other than tuberculosis, or blootgesteld zijn geweest aan . de ziektekiemen van 
detained under medical observation . because of een geduchte besmettelike ziekte: Met dii'n verstande 
exposure to the jnfection of any formidable epidemic dat het schema in zijn geheel en de plannen, sped-
disease: Provided tha.t the scheme as a whole and fikaties en kostebegroting in verband. ermede door 
the plans, specifications and estimates in connection de Minister · goedgekeurd moeten zijn voordat de 
therewith $hall be approved by the. Minister before onkosten gemaakt of verbintenissen te dier zake 
the expenditure or any liability therefor is incurred ; aangegaan worden ; 

(b) refund one-half of the appro.ved nett cost actually 
and necessarily incurred by_ a local authority, or by 
two or more local authorities acting jointly, in con
nection with' the· management and maintenance of 
an isolation hospital or other isolation accommoda· 
tion, and the maintenance and treatment therein 
or in any otliei hospital or. place ·. of isolation of 
persons suffering ~r suspecte? to be su~~ring fr~!D 
any infectious disease or .of persons detamed therem 

.under medical observation because of . exposure to . 
the infection of any 'formidable epidemic disease, 
such nett costs being determined after deduction. of 
any revenue ; 

(b) de helft terugbetalen van de goedgekeurde netto
onkosten werkelik en noodzakelik door een plaatselike 
autoriteit of door twee of meer plaatselike autoriteiten 
geme,enschappelik gemaakt in verband met het beheer 
en het onderhoud van een isolatie-hospitaal of andere 
isolatie-inrichting en in ver band met het onderhoud 
en de behandeling daarin ofin een ander hospitaal of 
isolatie-inrichting van personen Jijdende of ver
dacht van te lijden aan een ·besmettelike ziekte 
of van-· personen. die daarin onder geneeskundig 
toezicht gesteld. zijn omdat zij blootgest~ld zijn' 
geweest aan de ziektekiemen van een geduchte 
besmettelike ziekte, zodanige netto onkosten te wor
den vastgeateld na a.ftrek van alle inkoms~n ; 
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' (c) refund two-thirds o£ the appro-ved. nett cost actually (c) twee-derde terugbetalen van de goedgekeurde netto-
and necessarily 'Incurred - by . a .'local authority, or -onkosten werkelik en noodzakelik . door een 

· · - by -two or more local. authorities acting jointly, or piaatselike autqrit.~it of door twee of meer plaatselih 
- ' by an epidemic committee; in preven1ling, investigating. . . - autoriteiten_ gemeenschappelik of door een epidemie 

dealing · with or suppressing- any · outbreak of any komitee gemaakt in verband met het verhinderen, . 
formidable epidemic dise!lse or any outbreaksuspected onderzoeken, bestrijden of onderdrukken van een 
on reasonable. grounds to be- of any such disease, verscheneri geduchte epidemiese ziekte o~ van. een 

- including where necessary the provision of temporary ziekte die op redelike gronden vermoed worM zulk 
-.isolation hospihl accommodation. - een .ziekte te . zijn, .. daaronder zo no4ig begrepen 

. . • , verschaffing _van tijdelike isolatie-hospitaalakkom-

l\lll:t.1~nanoe , -49. The administrator o(every_ Province i.n which no special moda~i~. · . - • . . - . . _ .. • 
ofch!ldr~n •. provision exi13ts under an Ordinance of the Provincial Council -49; De admimstrateur van· elke. provmCie waarm llltt _bt] Onclerhoud 
~~ir;e~esb- -.thereof for the maintenance of destitute; children shall be o~donantie van de 'provinciale raad specia~l voorzie~is in het ~~~erz~r" l 

· rE-sponsible for the maintenance, up to the age of sixteen, of onderho_ud van onverzo.rg~ achtergelaten __lnnderen, .. ~~ ve~ant- achterge~P 
every child who_se parents, parent or guardian has, while woordehk .voor ~e verzorgmg tot de leeftt]d van .. zestlen pren Je:ten 

Financial 
provisions. 

-. resident . in tha.t· Proyince, died of.a formidable . epidemic v.~n t>lk ~~n~, Wtens ouders, oud~r ?£ Yaogd· tl]d~ns hun ofkmderen. 
· disease and left such child destitute and the administrator ZIJn verbh]f tn de betrokken provmCie, overleden ziJn aan een· 
shall have the powedo place,orappr,~ntice such children with geduchte epidemiese ziekte en ~~t ,kind onverzorgd ~chterge- . 
persons apd institutions on conditions to be fixed by the J~ten hebben, zuJlende de adm•m~~rateur hevoeg~ Z~Jll ~ulke 
Minister by regulation. · kmderen te phatsen of bzsteden bt] personen en mnchtmgen 

· onder voorwaarden door de Minister bij regulatie te bepalen. 
. . 

Part -IV.-S_pecial provisions regarding t-ub_erculosis. ·. Afdeling IV.-Speciale bepalingen betre.ffende tuberkulose; 
.. . -. . "' ., 

- :, ·50~ (1) The .Minister, subject· tci !.'egulations which_.he is 50. (1) De Mi!listcr kan, met.Jna.~htneming van _regula ties FinM~oiele 
hereby .authorized; to make~ and which may -deal. with ·the tot-. de vaststellmg waarvan hiJ biJ deze gemachtigd wordt bepn.lmgen. 

· :procedure to be- "followed, the·,conditions to be complied with en, welke de te volgen procedure kunnen bepalen en onder de 
and any other matters .neces$.ary:;for the proper· carrying out voorwaarden · ·.te · worden · nagekofuen · alsmede enige andere 
of the provisions of this section, may~ .; vereisten nodig voor de behoorlike uitvoering van de bepalingen 

van dit artikel- · · 

(a) provide i:n' Governm~ht or other laborat~ries for the 
.. carrying mit . of . bacteriological' or- other laboratory 
examinations for the purpo.Be of ascertaining whether . 
any, person is 'suffering from or is cured ·of or free 
from tuberculosis. · Such examinations · shall be ]ree 
'of charg~; - ... . . 

" ; -
(b) rdund one-half of the· approved nett cost actually 

: and necessarily incurred by a local authority, or cby 
two or: more_ laval authorities acting jointly, 
in . providing and equipping any institution 

'·' :or'' accommodation for persons suffering .. from 
"tuberculosis in a con1municable form : Provided that 
' the scherrie as a whole and the plans, specifications 
and estimates in connection. therewitli shall be 
approved by. the_ Minister before the expenditure \ 

_ or any liability therefor is incurred; 

(c) refu~d one-half of the 11:pprov~d nett cost actually and 
necessarily incurred_ by a local authority, or by two 
o( more· local aWthoritif.!~ .acting jointly, (after the 

· ded:Uction .of any revenue,) in maintaining and manag
" · ing any- instituti(_:rn Nr ·the ·,mne and treatment of 
, _, persons suffering fron1 'tu}i_etpulosis · in a· coin-

-~mpnicable foi:m; · ~ :, ~ > ; 
; .. '; . r.:.·! .: ~- 1 

(d) apart from expenditure.·: a' proportion of which may 
be , refunded a~ · aforesaid,· refund ·one-half of the 

'approved nett cost actually and. necessarily incurred 
by a : local authority in' the,,treatment and care of· 
persons suffering from .·tuberculosis in a com
municable form ; 

(e) make provision for the ~reatment and; where necessary' 
the -accommodation · and• maintenance, of persons 
suffering from tuberculosis in a communicable form : 
Provided· that . wh'ere any such person is domiciled 
within the area of a local authority; one-hal£ of the 

· total cost of dealing with such person may be recovered 
b.v the :Minister directly from such local authority in 
manner' 'described in .sub•section (1) (d) of section 
eleven. · ·- · 
! . . . . 

(a) voorziening m~ken in Goevernements- en andere 
laboratoris: voor pet verrichten van bakteriologiese
of ·andere.·. laboratoriumonderzoekingen ten einde 

, vast te stellen of enig ·persoon lijdende is aim of 
genezen is v~n of vrij is ·van tuberkulose. Deze 

· onderzoekingen geschieden kosteloos ; 
(b)._ de heUt terugbetalen · van de goedgekeurde netto

onkosten werkelik en noodzakelik door een plaatselike 
autoriteit of door twee of / meer plaatselike autori
ti'dten gez,amenlik gemaakt in _verband met . de 
oprichting ' en- · ·uitrusting · van inrichtingen of 
huisvestirig voor j:>ersonen die lijdende zijn aan 
tuberkulose in eeri overdraagbare vori:n : Met .clicn 
verstande dat het schema in zijn geheel en de planner, · 
specifikaties en begrotingen in verband crmede door 
de )\-fini~ter · goedgekeurd moeten zijn ' voordat de . 
onkosten gemaakt of- ver bintenissen te dier zake 
aangegaan word~n ; 

(c) d~ helft tei.-iigbetakn ·van de -· goedgekeurde netto
onkoslen werkelik _en noodzakelik door een· plaatselike 
autoriteit of door twee of meer plaatselike autoriteiten 
ge:Zarrienlik (na aft.rek v;m aile inko~s~eri)_ gemaakt in 
verband met bet: beheer en het · onderhoud van 
inrichtingen voor· de verzorgizig . en behandeling 
van personen lijdende aan tuberkulose in een over-
draagbare· vorm; _ . · . · . 

(d) afgezi(ln _ van onkosten -waarvan een gedeelte als · 
· voorzegd-te:rugbetaa1d kan worden, de helft terug

.. -. betalen. vitA de goedgekeurde netto-onkosten werkelik 
.:: .. · (m noodzakelik ··door-een _ piaatselike autoriteit ge-

. maak.t_'in .·verbimd met de behandeling en Verzorging 

. van personeri lijdende aall; tuberkulose in een over-
draag'Qar~ :v.orm; _ . . . 

(e) voorzi~~ng .·Ifiaken voor de behandeling en z~. nodig 
de hms.vestmg en bet onderhoud van personen hjdende 
aaJi tuberkuloi>~ in een _ overdraag_bare vorm : Met 
die.ti verstandt> dat waar zulk een persoon woonachtig 
is binnen het gebied' van een plaatselike autoriteit 
de helft _van de ~ezamenlike onkosten gemaakt ten 
aanzien van de be.trokken persoon, door de 11-linister . 
rechtstreeks o.P· . de plaatselike · ;utoriteit op de 
wijze.onischreve~. in suh-artikel.-(1) ,(d) 'van artikeJ 
elf ,moge!i-: 'Y.?~~JP yerhaald. · · 
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(f) make grants-in-aid, subject to such conditions as the ~ . (j) hulptoelagen ~e:rlenen, onderwo_rpen -~fl.I.l -. zoda:nige 
Minister may in each case fix and determine; to local _ voorw~ar.ien , - a1s_. de. Minister in. ieder geval ' kah 
authorities or public bodies or. voluntarv societies or vaststellen _en pepalen,- aan plaatselike . autoriteiten . 
associations for the purpos~ of preventing the spread - of publiek~ - licham~n, . of vrijwillige · verenigingen _of 
of, and securing proper treatment of persons sufferi-ng genootschappen tot verhindering van de versp.reiding 
from, tuberculosis. · ' · . . - . . _van tuberkulose en het . verzekeren van behoorlike 

behandeling van persone~ daaraan lijdend .. 
(2) Every contribution or refund under this section by the · (2) Elke bijdrage of terugbetaling door het. Goevernement 

Government to a local authority shall be subject to f!Ucb ond~r dit · artikel · aan een plaatselike autoriteit. gedaan is 
conditions ·and the due performance thereof as the Minister onderhevig aan : zodanige·· voorwaarden, 'en •de behoorlike 
may in each case fix apd determine ; shall in every case· be vervulling daarvan, als de · 11finis.ter in ieder geval· mocht 
c-onditional on, and may be suspended or withheld by the Vli;Ststellen; is in ieder geval afhankelik van, en ka.n door -de 
:Minister pe?ding, the due, carrying out ·by' the local authority Minister worden· opgeschort · of onthouden worden . hangende 
of such measures as the Minister may consider under the de behootlike uitvoering door ·de plaatselike autoriteit . van' 
circumstances to be neces~>ary and reasonably practicable zodanige maatregelen als de Minister onder de omstandigheden 
for preven~ing or limiting the occurrence or spread, or for noodzakelik en redel.ikerwijze doenlik :mocht beschouwen ter . 
remedying conditions. favouring the persistence, . occurrence voorkoming of beperking van de 'verschijnirig of verspreiding, ' 
or spread, of tuberculosis within its district; and shall ·only o~ tot wegneming van toestanden 'die de bestendiging, verschij
be authorized after consideration by the ~1inister of a report lllng, of verspreiding van tuberkulose in haar distrikt begnnsti-

-thereon by the chief health officer. gen, zullende rnachtiging rlaartoe slechts gegeven worden nadat 
. de Minister het rapport van de hoofdambtenaar van gezondheid 

{3) Wh 
- · d · ·il d · d ' · · ·h h dienaangaande 'overwogen . heeft. 

ere any_ person om1c e m a ·· 1stnct ot er t an . · . . _ . . ·. 
that <?f the local authority which has ma!le prpvisiori for the '_(3) Waar een persoon.die woon;ac)lt1g.1s tn ~e~ a~der d1str1kt 
treatment of persons suffering from tuberculosis in an insti- dan dat- van de plaatseh~re all:tonte1t,. d1~ vo.orztemng· gemaakt 
tution, Is accommodated, maintained or treated in sucli institu- ~~eft voor de bchandelmg m een mncbtmg van personen 
tion; the local authority may recover the cost from t.he local hJdende aan tuberKulose, in zodanige inrichting onderge-

. authority in whose district such person 'is domiciled or from thelbrach.t, _onderhouden of beha.ndeld wordt, ka.n ~e plaats~li~e 
magistrate where ther~ is no local authority other than thc·?-uto~tteit . de. kosten verhal~n. oil de plaatseli1r~ a_utonte1t 
magistrate for such district. ·· ; . . ;._ .. . : ._. :; . . - · ·. : _. .:. _lw wwr. d1stnkt de Letrokken perso?n w:oon~c~tlg. · 1s of op 
· · . · . · . . . 'de magtstraat waar er geen . plaatselike autor1te1t IS behalve 

de magistraat vari · het . distrikt: · · - · ·. · · 

Administra- 51. It shall be the duty of the administrator .when sore- ·1· . . · : - · ' · . · ' . · _·: · ··>:.. · ~ _-: · : : · · · 
tor may pro- st d b th ·M· · t t ' k · · · t' · 'th · 5 • De adm1mstrateur ·. lS verplicht, mdien de ··M1mster P,..drmmstra· 
vide accoJil- q_ue el y h e . llli_s kerh o ~alse p~ovl~SIOn In cfonnee Ion Wl z~lks verlangt, vooiziening te maken in verpand Diet ~lgemene· ~ur· kRa .
modation genera or c rome s1c . osp1ta or e sew here or · tli.e treat- f hr · · k h ·t l f ld d b h · d 1. onder- · · 
for cases of m'ent or accommodation, care- and maintenance ·of persons 0 c ,ome~~ Zl~ en °8?1 a en_: 0 · e . ers · voor e . ~. an e mg komen · 
tubert'ulosis. suffering from tuberculosis in a communicable form on the.ofbopknP.lmwg! ver.zorgmg_den: hb_et onderhoud van li_Jders aan versc~ffen 

· f 11 · dit' . ' · .. . tu er u ose. 1n een . oyer raa8 ar.~ vo:p:p., onder-de volgende voor liJders 
. 0 OWlDg COn lOllS .- VOOrwaarden ! - · . . . . . __ .. ·., . ·_ -, , a.an tuoorku 

. . .. ·lose. 

(a) -Before any capital expel:i.diture or liability is incurred 
: · the approval of the. Minister· and the local authority 

. . or authorities concerned (if any) shaH be obtained as 
to the accommodation_ to be provided and the method 
of providing it. 

, .(b) The, cost . of providing, equipping ~,tnd maintaining any 
·special accommodation set· apart · for such ·persons 
and of their treatment shall, · after the deductioll' of 
·any revenue, be refunded to the adi:ninistrator'by.the 
Minister . out of · the COnsolidated Revenue Fund 
subject tQ an.y arrangeihe'nt which may have been 

· made between the ·Miirister. and any local authority 
. under this Chapter: . . · . • · · · -· . . . . . - - . . . . . . 

(a) voordat kapitaaluitgaven gedaan of verbintenissen ·:-
aa.i:lgega.an · worden, . moet · de .. goedkeuring van ·de 
:Minister en van de hetrokken pla.atselike autoriteit : . 
of autoriteiten, zo die .er :zijn, . 'YOrd.~n verkregen be
treffende de akkommodatie te worden verschaft . en ds . 
wijze waarop 'zij zal wo~den verschaft ; .. 

. (b) de onkosten van verschaffing, uitn1sting en instand-. :. 
houding van speciale akkommodatie · ten behoeve : 
van zulke personen en hun behandeling moet , mi -. 
aftrek van · alle inkomsten, door de Minister aan de 
administrateur worden terugbeta~ld uit het gekonsoli
deerde inkomstefonds, met· inachtneming van ~nige 
ov.ereenkomst welke aangega.an mqge_ ziin· ,tussen de ~ . 
Minister . en " een plaatselike , autoriteit -krachtens di't 
Hoofdstuk.~ ·. , · · · · . . · . . · · · · 

Advttnces to 52. The Minister may 'authorize ~ the making of advances · · . . · _ · . . . . · . · · - . 
~~ti:~.'\Utho- on. such terms · and conditions · as may . be fixed ·by the . ~2. ~e M1m::.ter k_an rnacht1_gn~g verle~en tot het ver::.t~ekkenVoorschot.· . 

Venereal 
_dise&'"s. 

Treas~ry out. of · the Consolidated R evenue Fund to ·any local aan em~e plaa~selike autontmt van · voorsohotten mt het ten aan. 
authority to enable it to pay its proportion of any capital gek?nsolideerd mkomste~~mds . onier . zulke voo~waa.rdep. ~n ~::,~~~~n. 
expenditure involved in giviug effect to any provision of this bedmgen als de Thesaune· mocht bep.ale~, ,ten emd~ h~ar 1~ .. .: 

Act regarding tuberc~losis. Any advance so_ made may be staat ~e ~te~l~~.haar _de~I van de kap1taa~u1tgaven .t~ --betale~~ __ ,.,, i ~ 
recovered by the Mimster from the local authority in manner benodtgd . om. ~ut.voenng te. geven aan e}llg~ ·.vo.owen;ng, van_:. 
described in sub-section. (1) (d) of sect ion eleven. deze Wet pe~reffende tuberkul~se . . De . 'V~orsohotten kunneu~ · 

door de MmiSter op de plaatsehke autor1te1t· worden . verha.ald ·• .. · . ;. :. 

. . ----_ ... .. 

CHAPTER IV: 

. op ~e wijze, o:rii.~chreven in sub-artikel (1) (d) vi n artikel elf.· . 

. HOOFDSTUK IV. 
. . . ' v ENERlE~E- ZIEKTEN. 

_; _: ·& .. 

_c·- l · 

_, ' 

VENEREAL DISEASES. . · · · · 
. . _ . . ._ . . · - . 53. Tenzij uitdrukkelik anders bepaald is, zijn de bepalingeri Vt"neriess 

. 53. The proviSions of thlS Aet, un~ess otherWISe expressed, Vl!-n · deze ·Wet, voorzover. zij betrekking hebben op veneries'e ziekten. 
m. so far as they. ~ncern venereal· ~1seases, shall be ~eemed ziekt~n, . van .toepassing op .. syfilis (vuil~iekte), druiper, 
t o apply to syphths, gonorrhea, g?norrheo.l ophthaln.ua., . soft venenese oogZiekte, . zachte ·SJanker, venenese wra.tten eli 
chancre, .. venereal warts and .vener:ea.l granul<?~.- · . _ veneri~se· knQbbd~:ie~t~. · · · 

Estelleg
Rectangle



x::iii UNION GAZE'JYJ.'E E-XTRAORDINA~Y, 24TH JUNE, 1919 • . -~---~--_.;.. ___ ....; ___ ..-, ___ __,..._ ___ .,.;__._ _______ ,.._ _____ ........ ____ _ 

Person!! 
suffering 
from vener
e~l disease 
to have 
themselves 

... treated· 
until cured. 

. 54 •. (1) Every person who knows or has reason to believe that 54. (1) Iede~ dieweet of reden he~ft 0~ te gelo;;en dat hij J?~rsonim 
he is su:ffering from any venereal disease shall forthwith consult aan veneriese ziekte. Iijdende is, moet onmid-dellik een genees- hJden~e aan 
a. medJcal practitioner w!th respect . t~ereto, an~. shall plac€ kundige · praktizijn daarover raadplegen .en zich ·onder de ;i~k~~~se 
himself under treatment by that medical pract1t10ner or . by hehandcling van die of van ee!l andere geneeskundige prakti- moeten zich 
so_me other medical practiti_oner, or shall attend for treatment zijn' stellen, of zi(lh laten behandelen in een hospitaal of tot ~ij .. 
at any hospital or other place available for the treatment of .:mdere inrichting waar veneriese ziekten behandeld worden. gedeze'!- _z,Jn . 

ve~ereal disea~es. . . . . . (2) Iedet" die als voorzegd wegens een veneriese ziekte ri.~es~~dig~ 
(2) Ev:ery person undergoing treatmen~ for any venereal behandeld wordt moet, tot hij genezel). of vrij van de ziekte behandeling . 

disease as aforesaid shall, until cured or free from such disease in een overdraagbare vorm. is, zich aan . de behandeling blijven stellen. ·· 
'in a communicable form, continue to submit himself to such onderwerpen inet zulke tussenpozen als de geneeskundige 
, treatment at SUCh intervals as may be presc_ribed by any SUch praktizijn llJ.Ocht . voorschrijven. · . . . 

Duties of · 
medical . 
practi
tioners. 

medical· practitioner. . ' · (3) Ieder die in gebreke blijft- een bepaling van dit artikel ~ 
(3) Any person who fails to comply with any provision of na te komen is schuldig aan een overtreding. 

this section shall ?e guilty ~f. an o:ffence. . . · 55. Iedere gen~eskundige praktizijn die ee~- patient behandelt Plichten van · 
55. Ryery ~edlCal practlttoner who . attend~ or advises of van ad vies· dient ten aanzien van een veneriese ziekte geneesheren . . ' 

an~ patient 1';1 re~pect of_ any veneroo.l disease from waaraan hij lijdende is, moet :- - . ' . 
wh1_ch th~ patient Is s~ffermg ~hall-: (a) de patient opmerkzaam maken . op de besmettelikheid 

(a) duect the attent10~ oQf the patrent to . the in~ectiou& · van ·de ziekte en op de stra:ffen door deze Wet gesteld 
na~ure ·of t~e .. disease _and ~o the penaltl~s pre- op het besmetten van anderen met de ziekte; 
sc~Ibed by th~s Act. for mfectmg any. other pe_rson {b) de patient waarschuwen ·tegen het aangaan van _een 
With such · d_ts~ase • . . . . . huwelik tenzij en totdat, hij van de ziekte genezen 

(b) warn the . pa~Ient agamst contractmg · ,ma~nage . of daarvan vrij is in een overdraagbare vorm; en 
un~ess and. until he ~as . be.en cured of ~uch diseas: (c) aan de . patient de gedrukte inlichtingen geven be-
ons _free from such. disease lD a communicable form, . treffende de bebandeling· van veneriese ziekten en 
~nd ·- . · . · . . . ·de verplichtingen . van daaraan lijdende personen 

(c) give to the patient _such pnnted l~formatlOn relatmg welke :door het - departement van. volksgezondheid 
to ~he treatment of ve?-erea.l disease, . a:nd _to .the aan de geneeskundi{J'e praktizijn verstrekt mochten 
dut1e~ of persons s_u:ffer1I1g ~~erefrom, as may be worde'n. . . . 0 

. • . · . 

supphed to the medical pract1t10ner by the depart· .. . · 
ment of Public Health. . · .56. (1) Iedere ouder, of voogd van een kind die weet of reden Plichten van. 

'. 

· · . · . . · heeft te geloven dat zulk een kind aan veneriese ziekte _lijdende ouders of ~ 
Duties of 56. (1) Every p~rent or guardian .of-~ child ~ho knows or is, moet dat kind door een geneesheer Iaten behandelen tot voogden ;an 
~:~~~1:n':' .. has reasoll: to believe that such ch_ild lS su:ffermg from any het kind genezen . of · vrij is -van · zodanige ziekte in een · ~~:fe~~~ 
of infected. v~~ereal disease s~all caus~ ~uch ch1l~ to be tr~at~d for such overdraagbare -vorm. ·. · · · . · , 
children.. disease by a me~ICal p~actitiOner u~til such ch1ld 1s cured or (2) Iedere ouder ofvoogd, van een kind die nalaat of ver-

free from such disease m a ~ommumcab_le forn;t· - . zuimt het kind als ·voorzead te laten behandelen; is schuldig 
(2) Every parent or guardian of. any such child who falls · or a n een vertredin~Y "' ' 

neglects to .have that child treated as aforesaid shall be guilty a
57 

( ) 
0

1 
d. a· eo·l"d d . . k . 

· qf an offence. . . . . . . . .. . · ·· • 1 e er . 1e, IJ en_ e aan een vener1~se ~1e te •:~ een ~:~e;::.~ 
Infection .by 57 (1) Every person who while suffermg from any venereal overdraagbare vorm, 1ll d1enst treedt of bh]ft m of bl] een 1 g d 

. . ' f b · k · · k l · h t 1 t t h · f d I k · P oyeer en. employees. disease in a . communicable form, accepts or continues in a ne ~ Wl~ _e ,._. o e ' res auran ' ms o. an . ere p_e m e~n 
e~ployment; in or about any faoliory, shop, hotel, restaurant, hoedamghe1d die meQ.ebrengt de oppassmg van kmderen of 
}wuse, or other place in any capa_city entailing the car~ .of het hanteren ~an voedseJ of v?edselgereeds_cha~, bestem~ voor. 
children· or the handling 0 £ ~ood or food utensils intenqed for de konsumJ?tie of h~~ g~?rmk .'-:'an ander.~n, ~s sc~uld1g aan . 
consumption pr use hy any other person sh~ll be guilty of een overt:re~rng, tenZIJ. hiJ · beWIJst dat hiJ met . Wist .of ver
an _offence, unless be proves that -he did :g.ot know or uspect, moedde en ge.~n redehke. ~ronden had te geloven of te ver-
and had no reasonltl;>Ie means of knomng or suspecting, that moeden dat ~I] daara.an -hJ~ende was.. . . . . . 
he-was 80 suffering. . · .· __ . (2) . !eder die _te e~ger t9d na . de mvoermg van deze Wet 
, (2) . Every person shall be guilty of an. offence who employs ~en ~l)der aan veneriese Zl~kte m e.en overdraagbare v?rm 

or .continues to employ any person suffermg fron;1 any venereal ~n ~Itmst neemt of houdt, lS s~huld1g aan een .. over~redmg, 
disease in . .a .communicable form if, by reason of such em- md1eJ?- de ?et~okken . persoon. mt. ho?fde van ZIJn dienstbe
ployment, such person is required or is permitted ~0 ~ave the trekkmg verphcht of gerechtigd IS kmderen op te passen _of 
care of children· or to- handle any 'food orfood utensils mtended voedsel o~ voedselgeree~schap te. hanteren beste~d voor de 
for consumption or use. by any person . other ' than the person kommmptle o!, het gebrurk v~n ee':l. ander da:~ d~ geen;ployeerde 

. employed, unless the defendant proves that he did not know persoon, tenzlJ 9-e ~erweerder b~Wl]St _dat hiJ met Wist of ver
or suspect, and -had no reasonable means of knowing or moedde en dat mJ geen redelike mJdde\en ~a~ om te weten . 
suspecting, that the 'person so emnloyed by him was suffer~ of te vermoeden, dat. de al~us door hem geemployeerde pero 
ing from such disease. . . · . . . _ _soon aan zulk een . ziekte li]dende was. . ' . 

Duties of · 58~ (1) It shall be the duty of every medical officer o£ health 58. (1) Iedere geneeskundige ambtenaa.r van gezondheid en Plicht va!l 
medical and every district surgeon in their official capacity and of iedere distriktsgeneesh:eer in · hun offi.ciele k.apaciteit en iedere gez~ndhe,ds· 
~:!1~hs of ' every Government medical officer who knows . or has reason Regerings geneeskundige ambtenaar die weet of reden heeft om!::" d[:~fk,~~ 
and district to beli~ve that any_ person is su:ffer~ng from ·any venereal te geloven dat een persoon lij~ende is aan. veneri~se ziekte in geneeshere~ 
surgeons, .. disease 10 a commumcable form and IS not. under treatment een· ove~draagbare · vorm en met . onder behandeling van een om te rap
toreport,and by . ·a , medical pra~titioner or . is not attending for medical geneesheer staat of die zich niet geregeld en als voorgeschreven porteren en 
pow~ll'St otfes treatment regularly· and ·as prescribed by such medical practi~ door de geneesheer laat hehandelen, is verplicht zulk een persoon hbeevdoegd. 
magis ra . tioner, to give written notice to such -~ person of the. require- schriftelik in kennis te stellen/ van de voorschriften van deze ma;~t;a~n. 

· ments o£ this Act in regar~ to attendance for treatment of Wet 'met betrekking tot gen:eeskundige behandeling van lijders · 
persons suffering from venereal disease and, if' thereafter such aan veneriese ziekte, en.indien zulk een persoon daarna ~iet 
person does not compl:y ·with those. requirements, to report aan. die voorschriften voldoet de zaak aan de magistraat te 
the matter to the magistrate. _ · rapporteren. 

-. -(2) ·Upon . receipt of any such report · the ID:agistrate shall ' (2) Op · ontvangst van het rapport zal · de magistraat 
make such further enquiry, or shall make such. order or orders; zcidanig verder onderzoek doen, of zodanige· order of. orders . . 
or shall institute such proceedings, as he ·may deem necessa.ry geven, of ' zodanige maatregelen nemen als hij voor .de be
for the proper enforcement of the provisions and . for· the h:oorlike handhaving .van de bepalingen en het bereiken van 
attainment of the objects of this Chapter. . de doeleinden van dit Hooidstuk nodig oordeelt. · 

(3) An order under this section may require the person (3) Een onder dit artikel gegeven order kan de daarin ge-
named therein-:- · noemde persoon gelasten- • 
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Conveyance 
of infection 
an offence. 

: 
.. : . •. ' . 

(a) ~0 furnish a certific~t~ : . by a .. medical . practiti9ner 
as to whether he is or is not suffering from a venereal 

. disease in a communicable ';dorm; or 

(b) to attend at a specified time and place for examina
tion by a medical practitioner named in the order ; 
or 

(a) om een certifi.kaat van een geneesheer ·aver te leggen 
. vermeldep.de of hij aldan niet lijdende is aan veneriese 
ziekte in een overdraagbare vorm ; of 

· (b) om op een gegeven .tijd en plek te verschijnen voor 
onderzoek door een in de order genoemde geneesheer ; 
of . 

(c) oin geregeld voor geneeskundige behandeling te ver-
. - (c) to attend regularly for medical treatment at times schijnen. op de in zodanige order a.angegeven t_ijden 

and at a place specified .in· such order; or. en plek; of ~ . . · · 
(d) to . proc~ed or be reiD:oved to and to 'remain or- be (d) om zich te begeven, of overgebracht te worden, naar 

detained under treatment ip. a special hospital or een speciaal hospitaal of plaats van huisvesting 
place of accommodation provided or established under bepaald of ingesteld onder dit Hoofdstuk en daar 
this Chapter, either for a spe~ified time or until cured onder behandcling te blijven hetzij voor een 
or free from the disease in a communicable form ; or bepaalde tijd,. · hetzij totdat hij genezen of vrij -

(~) . t~ co~ply ~th s~ch othe~ requir~ments as the ~a~is- van de ziekte is in overdraagbare. vorm ; of . 
trate may deem necessary for the proper safeguard- (e) om gevolg te geven aan zodanige andere vereisten 
ing of the health of _such . person. ;md of the public welke de magistraat no dig oordeelt voor de behoorlike 

. health. · beveiliging van de gezondheid van zodanige persoon 
. ' . _ . en van de volksgezondheid . 

. • (4:) An! per~on who fails to comply w1th any order made (4) Ieder .die ·in gebreke blijft een · onder dit artikel 
under th1_s se?t10n, .or who escapes or attempts to e~cape trom gegeven order na te komen, of die ontsnapt of poogt te ont
~ny .hospital m .whwh ?e has been ordered ~o remam or to be snappen uit een hospitaal waarin hij · gelast werd te blijven 
de tamed, shall be guilty of an offence. . . . · of te wor.den aangehouden, is schuldig . a an een · overtrading. 

:x:xiii 

· 59. Eve_ry perso~ ·who; knowirig: that he i~ sriffer~ng from· a 59: Ieder ·aie, wetende . dat hij aan een veneriese ziekte ~'verbren
~enereal disease, Wll~ully or by culpable ~egligence mfects any lijd.ende is opzettelik of door stra~bare nal_atigheid een ander g;:~e~ri~ 
other· person thereWlt~, or ~oes or_ pernnts or suffers ~ny ac1 daarmede besmet, of een handehng verr~cht of toelaat of een vergr~p. 
likely. to lead to the mfect10n of any other person With any toestaat, welke waarschijnlik de besroetting van een ander met · . · 
such disease, shall be guilty of an offence~ . . . . een zodimige ziekte ten gevolge zal hebben, is schuldig aan een 

. . · · · . . . . overtrading. .. · 
~Detention in · 60. (1) Where any person sentenced to 1mpnsonment under · 
hospital of this ·Act or any other law is· suffering from a venereal ·disease 60. (1) Wanneer iemand, gevonnist tot gevangenisstraf Aanhouding 
infected in a communicable form, he may, by order of the' magistrate, krachtens deze Wet of andere wetten, lijdend is aan een vene- vanbesm~tte 
persons. be removed to a special hospital or place· ·of accommodation riese. ziekte in een overdraagbare vorm, kan hij op last van de ~~~~~:~. m 

provided or establishe~ imd~r this C~a pter ~nd be detained mag1straat wor~en oyergebracht na:ar een speciaal ?-ospitaa! 
under treatment theretn. until th~ expuy of his sentence, and of plaats van hmsvestmg bepaald of IDgesteld onder dit Hoofd-. 
the magistrate, on the representation of the district surgeon stuk ~!I daarin worden aangehouden onder behandeling· tot 
or medical practitioner treating such person, and· if satisfied! verstn]king van zijn vonnis; zullelide de magistraat,· op vertoog 
that the public health caimot otherwise adequately be safe- van _de distriktsgeneesheer of geneeskundige praktizijn die 
guarded and that such per~on when . r_eleased is unlik~ly to zodanige persoon. beh~ndelt, en ,yvanneer hi~ overtuigd ·is dat 
undergo treatment by a :n:edic~l p~actit10ne_r for such dis~ase, de volksgezondhe1d ~net anderszms behoorh~ bes~hermd kan 
may orde~ that he be detame_d m_ s'?-ch hospital ~r_p~ac~- el,t~~r worden en dat zq~amge pcrsoon ~a ontsla~ ~.lCh met zalla~en 
f.oi: a specified period f!,fter : t~e ~x:p1;y of his·:sen~ence or unti~ b_ehandelen door een geneeskun~~g~ praktrzr]n voor ~odaruge 
he is cured or free frolfi the drs ease In a commumcable form. ztekte, kunnen , gelasten dat ht] m zulk een hospttaal . ·of 

. ~ . · . _ .. . ' : . : . . · . .. · · . plaats worde aangehouden voor een bepaalde termijl,l na de . 
. (2) Any per~on so dEl,_t~med, .lll . a ho~pitai _or , other ·place verstrijking van zijn vonnis of totdat hij genezen en vrij is. 
of accommodation who escapes or atte~pts to escape therefrom van de ziekte in een overdraaabare vorm. ·. 
shall be guilty of an offence. · ~ · . (2) Ieder die aldus in ee; . hospitaaL of. andere plaats' 

fMedica.l : 61. Where the ··Minister; on ·a report by 'the chief health van huisvesting aang~houden :-vordt en daaruit o~tsnapt of 
examination officer, has reason to believe that venereal disease is prevalent tracht te on.tsnappcn IS schu.ldtg aan ecn overtredmg. 
of inhabi- 1 I' · 61 D h tants of amongst the reside~~s in any· pr~mis.es or oc.a rty_ he may • e Minister d~e. op grand van et rapport van de ambte- O.:neeskun-
Iocalities issue an order requmng the examm~t~on. by a medwal prac- naar van gezondherd, redenen heeft om te .geloven dat er dt,\onder-
wher~ vener. titioner _of any ve;son or 0~ pe!SQOS o£ any ·specified class OI O~der de bewoners van zekere p~rcelen of lokaJiteit veneriese ~~~o~!! 
eal_ dJs~ase descriptiOn resldtng therem. . Any person who refuses to z1ekte -heerst, kan gelasten dat emg persoon behorende tot een van 
~=l;r:~al!:t. comply·with such order or with ·any :law~ul· instr~c~ions bepaalde daarin w~nende _klass_e door_ een geneesheer onder-l~kali : eiten 

Exarnina • . 
tion of 

'-females by 
women 
medical 
practi· ' 
tioners. 

Rights of 
persons 
detained in 
ha.pital. 

·given thereunder. or who obstructs any medical pract1twner zocht word e. . Een 1eder. d1e wergert om aan zulk een order tc \\ nar. 
or other duly authorized officer in the carrying out of such gehoorzamen of aan daaronder ·gegeven wettige instrukties, ;i:~,~~ese 
order · shall be guilty of' an offence. . · · - o{ die eep gen:eesheer of andere behoorlik gemachtigde ambte- gedacht 
. . ' . . . . . . '·. . naar hindert in het uftvoeren van zulk een Older, is ~chuldig ·wordt te 

62. Where ap.y order is ma,de unde~ this Chapter requiring aail eeil . overt:tediilg,' · . · . · · . heerren. 
the medical examination of any fer:p.al~ over the a:ge of twelve 62. WamieeJ: bij een ~rder ond~r dit Hoofdstuk gegeven,· het Onderzoek 
-rears and _such fer:r~Ie desires to • ?e · _exammed ·by a onderzoek van een vrouwelik .persoon hoven · de leeftijd van ~~~r vrouwen 
woman mediCal p~actttlo~er~ .such ~xa~n~tlOn shall be ma~e twaalf jaar gelast wordt, zal het onderzoek op verlangen van vrouwelike 
by a woman med1cal practitiOner tf one Is reasonably avail· de vrouwelike persoQ.Il, door een vrouwelike geneeskundige dokters, · 
able. · ?raktizijn geschieden als het redelikerwijze mogelik is zulk een 
. . 63. Any pers_on detained . in .h~spital \lnder this Chapter gene~skundige prakt~zijJl te krijgen. · .· · . ' • _ 
shall be entitled to a~ra_nge, at · h~s o'Yn. e_xp~nse,_ foi' his exam· 63. Ieder die onder di_t Hoofdstuk in een hospitlial wordt ~echt~ van 
}nation by· any medical practitiOner, and .a report of such aangehouden is gerechtigd zich op eigen · kosten door ecn Ill hosptt~ul 

• . h ll b f ' h. d t h . . t t h h I d ull d a.angeh"uden examu~atwn s a e urms e o t e magis _ra ~ w o may gen~es eer te aten on erzoeken, z en e ecn rapport van dat personen. 
thereupon cause to be made any_further exammat1on of such ondcrzoek .verstrekt worden . aan de magistraat, die· zo 
person which he may deem necessary. ' No person shall be nodig ·alsdan een verder onderzoek van zulk een persoon kan · 
detained in ~ospital under this Cha_Pter w_ho is not, or _is no gelasten. Niemand zal_ on~~r dit ~oofdstuk in .. een ho~pitaaJ 
longer, suffenng from a venereal -disease m _a commumcable worden aangehouden dte met, of met Ianger, h]dende 1s aan . 

· form. ; · .. · .. · - -· · · · .. · -- - ' . . een veneriese ziekte in een overdraagbare vorm. · 
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~rocee~ngs . ,64 •. Enquiries anc:l. proceedings before. ,a magistrat~ or any 64 •. Onde~z~ekingen en verrichtingen ingevolge dit Hoofdstuk Verrichtin-. 
0 be ~ d court of lll.W: under this Chapter shall be secret and conducted voor een mag1straats- of ander gerechtshof zullen geheim zijn gen zulle~ ~n 
~~~;~~.a~tc.,'in camera and_ .t~e',records there?~ shall be .kepti:iJ. the manner ~n in ca~era gehoud~n worden, en de desbetr~ffend~ stukken~~~~;P~~~n 

·not to be a,nd form: prescnbed. by regulatiOn, anythmg to the contrary 7-ullen, mettegenstaande tegenovergestelde bepalmgen In andere ten, enz., . 
published. .notwithstanding in any other law. Any·persqn publishing or wetten, bewaard wonlen op de wijze en in de vorm voorge- mogen. nict 

divulging the name o'f any person dealt with under this Chapter >chreven bij regulatie, zullende · een ieder die de naam van gepubhceerd 
or_the nature of the cha~ge or evid_ence .or the results of such enige persoon behandeld onder dit Hoofdstuk of de aard van worden. 
:enquiries or pro.ceedings or the contents of anY report, certifi- de aanklacht -of bewijslevering• van de · resultaten van · deze 
-'cate, document or order in connection therewith or . any other onderzoekingen of 'verrichtingen -. publiceert . of: openbaar 
.matter,. coming to his knowledge in col'l.nection w.ith anythin? maakt, of. de inhoud van een rapport, certifikaat, dokum~nt of 

· ar1sing 4nper this Chapter to any unauthoriz~d person, and order ·in verband -_daarmede, of enige :andere . zaak te zijner 
· any_ p:Crs'on who_ without lawful justification or excuse falsely kennis komende in .verband met aa:iJ.gelegenheden onder dit 

a)leges. that anypers9n is &il:fferingor has suffered from venereal Hoofdstuk, aari · een onoevoegde persoon mededeelt, -als-
dis~aseJ s)lall. he· guilty. of an offence. me~e- eeJ,J. _ied~r die :wnder ;~~eldige· red en . of yerontschuldiging 

· · · · · ·· · valselik beweert dat iemand lijdende . is of gel eden hee~t aan 
. . . . een veneriese ziekte, schuldig zijn aan een overtreding. ·. ': 

Publicati~n 65. (1} ~o .. person shall ·publish , any advertisemen_t. or . . . . ·. .. ' . .• · . . .. . Publikatie 
of advertise- statement mtended to promote the sale of any medwme, 65. (1) Ntemand. mag een - a~vertenhe of verklarmg pubh- van 
:~~!~of appliance or article for the afleviation or cure of any venereal cere~ .~trekkende tot be':ordermg va~ d_e verkoolJ ~an een advertentie 

disease or disease affecting the genarative organs · or fqnc- mediCI]n, .appar?'at of art~kel ter verlichtmg of g~nezmg van va;n ,g~nees
tions, or ,of sexual ipipotence, or of ::~.ny cqmplaint or infirmity een ,.ven~nese . z1ekte of zte~t~ van de v_oortplanbm~sorganen midce.en. 

~ .. 

'_.: ~ . : '• : . ' 

arising from or relating to sexual intercourse. of funkt~es of van ges~achtelik _onyermogen :of .van emge kw~al 
· · ·. · . of gebrek voortsprmtende mt of betreffende geslachtehke 

_, (2) Any person who publishesanysuchadvertisementorstate- g~meenschap~. . · -. · · · . · . · .· . . . · 
!!lent by -printing it in any ne~spaper or exhibiting it to (2) Ieder ~1e zulk ee!l lJ,dvertentle of verklarmg ~n een 
public view in any place or delivering- or offering or ~xhibiting koeral!-t pubhceert, openlik vert~ont of aflevert of aanb1edt of 
it. to any person in _any street or public place or in any public ~an zemand 9p .. straat . of · m · · een openb.are plek, of 
~~mveyance, or who sells, offers or shows it or sends it by ~n een 9penbaar vervoermtddel :"ertoont, of die dezelve aan 
P'?St to any person, shall be guilty of an offence, For the temand v~rkoopt; _te koop aanb1e<J_t _of vertoont of per. post 
purposes· of this · section "advertisement" or "lltatement" verzen~t, ts ~chuldtg aan een,?vertredm&· ,Voor .~e doelet!lde~ 
includes any paper, document or book containing any such van d1t arhkel zal -onder ~~vertenhe of . verklanng. 
advertisement or statement. · tevens verstaan worden• een _pa pter, dokument of hoek waann 

zulk een advertentie of verklaring voorkomt. - _ 
' (3} This section shall- not apply to publications by thP (3) Dit artikel is niet van toepassing op publikaties van . 

department of Public Health or by any local authority, public het departement van volksgezondheid of van een plaatselik 
hospital, or other" public body in the discharge of its lawful bestuur, openbaar· hospitaal, of anMr openbaar lichaam in 
duties, or by· any society or person acting with · the authority de uitoefening van zijn wettige funkties, of van een vereniging 
of the Minister first obtaiMd, or to any books, documents or of persoon ·handelende 'met de tevoren verkregen toestemming 
papers published-in good faith for the advancement of medical van de Minister, of van boeke:iJ., dokuinenten of geschriften 
science. · ·. · . - ' - die te goeder trouw gepubliceerd , worden ter bevordering 

· van de genees'kunde. . 

Minister may . 66. The Minister, subject to regulat~ons which h~ is hereby 66. n 'e Minister kan met inachtneming van regulatie~, tot ~~~ister kan 
m~e contri- authorized to make and which may deal with the procedure de vaststelling waarvan hij bij deze gemachtigd wordt en g::v:::.~e:: 
b~~~~~: and to be followed, the~ conditions to be complied_ with and any wel~e de . te y~lgen _wijze v~~ ha_~delen zullen !l~e~leggelJ,,\de gel~genheid 
facilities for .othe~ .matters n~cessarr for the1 proper carrymg out ot the voorwaard~n _waa:taan tnoet·;v9rd~1l vol~aau e_n · emge a!ldere verscha.ffen 
the diagnosis prov~swns of . th1s .sectt_on, may- . , . . , . , . _ __. zaken _nod1g_ voor de behoorhke mtvoermg van de bepalingeii ~f~:U~:e en 
and treat- .. , ., _. ' ' ... l . . . ' ' ; •. . . . . . . . ' van dit arttkel- b h d r 
ment of •-•_· (a) provide. m. Government or other'. laboratories for . . . _ . . . . . _ .· . . · . e an ~ mg 
v~nereal . . the carrying. out of bacteriological o~ other !a bora- (a) Go~vernell'\ellts of an.dere .Iabora.tona opnchten ;oor ~:rieriese 
diseases. tory examinations for the purpof3e of ascertaining . bet doen yan bakteri~logiese of andere labora~ortum- ziekten; 

. · whether any person is suffering from or is cured ~~derzoe~mgen ten emde .:ast te stellen ?heJ:?and 
. _ ;:0( . apy v.enereal disease, or is. free from any_ such h}den~e. lS aan _of genezen _18 . ya~ een veneriese Zle~te 
:·• -.;-,. ,.disease in, a communicable form: Such examinations of VIIJ-IS .van ~ulk ee.n. z1ekt_~ -lll _een overdraagbare 

: . : , shall be free of charge;._·· · ·. · ../ · vorm: ·· · Zodan,Ige onderzoekmgen zullen- kosteloos 
· .. , · · .· · ·· · geschteden ; · . 
, (b) make provision for the free treatment and, where neces- (b) voorziening maken vo_or de ko~teloze behandeling, en' 

:. sa"ry, the ·accommodation · a.nd maintenance, of · per- waar Iiodig voor de huisvesting en het onderhoud van 
sons suffering from venereal disease. Such provision personen Iijdende aan · veneriese ziekten. Zodanige 

· shall be made as far M practicable in connection with voorziening- zal zover doenlik gemaakt worden in 
general or isolation hospitals or simihir institutions by verband met algemene of isol!i-tie-hospitalen of deige-

. · .··.· arrangeffi:~nt with. the admipistrator or the hospital, :. lijke inrichting!Jn in overleg met de admini~trateur ol 
: ~qc_al,_,or other: authority concerned; __ · , bet betrokken hospitaal; de plaatselike of andere 

:·: (c):Supply, free:of charge:s~ch remedies as 'may b~ speci- autoriteit; . . . . ' 
· · fied from time to time in the Gazette, for use in the (c) kosteloos de geneesmiddelen verstrekken, welke van 

; treatment of persons suffering from venereal disease tijd · tot tijd in de Staatskoerant mochten .worden 
who are treated as' free patients" at any public opgegeven; voor_ . gebruik . bij de -behandeling -van 
institution; ' -_ : . · · · . · ·.. · · . ' persobnen lij~ehnde akan v

1
enerbieshe ziekte, · die in een 

· · - · · - open ar~ innc ting · oste oze e andeling ontvangen ; 
(d} :tefu~d .to ·any local authority ,or to two or more local (d) aan een plaatselike autoriteit of aan twee of meer plaat· 
' -:: authorities acting jointly, . two-thirds of the nett ' selike autori~eiten die gezarb.enlik bandclen twee:Uerden 
. ',, cost of any, approved scheme for providing treat- terugbetalen van de netto kosten vaueen goedgekeurd 
· : .. ment (including maintenance and accommodation schema v0or bet geven ·van behandeling, met inbegrip 

, ·.where necessary), for persons ·who are suffering from van huisvesting en onde.rhoud waar nodig; l),an per-
-- venereal disea~e; ~ : .· · . · · . sonen1 die lijdellde zijn aan venerieae ziekte; . ,. , 
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(e) cst~blish and maintain speeial.accommodation for the ·(e) speciale huisvestrng, i~stellen .en in stand hou,Q.en vo?_r 
maintenance and' treat'mei:tt' of p·ert;;ons sufh;ring from . het onderhoud en de behandeling van pers1men h]-
yene~eal disease:w.ho artdiable.to detention; dende aan veneriese ziekte die onderhevig··'zijn aan 

. · , · aanhouding ; · 
_ (j) m~ke grants-in-aid,· ~ubject to such.·conditions. as (J) subsidies geven, onderwprpen aan de voorwaarden 

the :Minist"er may in each case fix and determine, die de Minister in iedcr geval 'mocht vaststellen aan 
to local authorities or_ other .. public "bodi~s or volun- plaatselike autoriteiten of andere open bare lichamen' 
tary

1 
societies. or associatjo.lls . .for the purpose of of vrijwillige verenigingen of genootschappen tot 

·· · .preventing . the spread of, or· 'se.curi:rig the; proper verhindering van de verspreiding van . verieriese 
.. treatment of persons suffering from, venereal disease. ' ziekte of het verzekeren van behoorlike . behandeling 

, voor personen daa.raan lijdende. . ;c: 

Provision for 67. It shall be the duty of the administrator when so re- 67. De admini~trateur is verplicht op verlangen van de Noorzbienhing 
t t t f ' Mi . . . k . . b d t. I . voor e an· rea mef 0 quested by the Minister, to make provision in connection m~ter voorz1emng te rna en m. ver an me . a ~.emene deling van 
~f:e~s:a may with general . hospitals or else~ here fo.r the treat merit of hosp1talen of elders voor· de behandehng. van personen h]deude ·veneriese 

-;e mad~ in persons su:ffermg from venereal dtsease: · aan veneriese ziekte : · ziekte kan 
connectiOn • , Met dien verstande dat- gemaakt_ 
with general p · d d . . worden m 
hospitals. rov1 e . that- (a) vom:dat kapit!l-aluitga.ven of andere schulden wordenverband me~ 

· gemaakt : de goedkeuring van de Minister en de alge~ene 
betrokken plaatselike autoriteit · of autorit~iten, zo ho~P'.~":.1~.';'· 
er zijn, inoet worden verkregen voor de te verstrekken 
akkommodatie en de wijze van verstrekking; · , . 

(a) before any capital expenditure or lia.bility' is 'incurred 
the approval of the :Minister and the local authority · 

. or aut-horities concerned (i~ any) shall be obtained ~s 
to the accommodation to be provided and the method ' 
of providing it ; 

·. (b) 
. .. - .. ..,. 

the cost of providing, equipping and maiittaining auy 
. ::;peeial accommodatioit set apart for sticlt persons and 
of their treatJTJCllt shall, after deduct.ing a.ny amounts 

·received, . be refunded to the. admini&trator by the 
Minister ont of tlie. Consolidated Revenue Fund, 
subject to any arrangement whic.h· may· have been 
made between the ~linister and any local authority 
under this Chapter. 

(b) de kosten in verband met het verstrekken, inri.chberi. · 
en instandhouden van speciale huisvesting bestemd; 
voor zodanige personen · en in verband me~ hun: 
hehandeling, na aftrek van ont~augen bedragen, door 
Je .Minister · aan de . administratcur terugbetaald · 
zullen. word~•ll uit. het gckonsolideerde jnkomstefonds; : 
met inachtiiCming van 1le schiH:ingen die · getrofferi · 
mogen zijn tussen de l\linister en pl,aatselike autori-
teiten krachtens dit Hoofdstuk. -

68~ De Minister kan machtiging verlenen tot het' .ge~en':t~oiinist~ 'tiail·; 
. .. ivan voorschotten aan een plaatselike autoriteit uit het gekon- voorschotten.-

Minist~rmay 68. The Minister may._ authorize the making of adva-ncesls?lideerde inkomstefonds, op de voor~aarden en ·~edingen ~~~ tfe~~~~~~; 
authortze ·on such terms and conditions as: may be fixed by t.hc Treasury te worden vastgesteld door de Thesaur1e, om zodoende de autOrisore.n; : 
~~:~n~e~t~~- out o~ th.e Consoli~ated Rev.enue Fun~ to any l~cal pla~tselik~ autoriteit in.staat te ste~en ha!J.~ gedeelte ~an · de. . . . : : ~ 
rities. a.uthorrty to enable It to pay Its proportiOn of any cap1tal kap1taalmtgaven te betalen voottvloerende mt de ten mtvoer

expenditure involved in giving . effect to this . Chapter. · Any legging van dit Hoofdstuk. De voorschotten kunnen door de ·· 
advance so made may be recovered by .the 1\iinister from the Minister op de plaatselike autoriteit ·worden verhaald op· dej 
local authority in mann.er ·described ·in· sub-section (I) (d) of wijze omschreven in sub-artikel {1) (d) van artikel· elf.. ' · ' : 
section eleven. 

6
9 · ·. · · .. · · 1 · . . 

· • (1) De Mtmster kan regu ahes vaststellen- ·. · Minister kan 
(a) . voorschri]. vende de vormen van certifikaten; ken~nis-.reguklaties 

. · · rna en. 
gevmgen, orders, of opgaven en aantekenboeken te Minister may · 69. {1) The Minister may make regulations- · 

make regu- . 
lations: ' (a) prescribing forms of certificate, ·notices, orders, or 

returns and books of record to be· used in connection 
with venereal disease, and defining the· information 
to be furnished therein, and requiring the furnishing 

· . and prescribing the manner of use thereof by magis
trates, district surgeons, local authorities, medical 
officers · of health and others ; 

(b) conferring po:wers arid imposing duties in connection 
with venereal disease on magistrates, district sur-

(c) 

. geoos. and other Government medical or ·. other 
officers, local authorities, medical officers ' of health; 
employers of labour, owner. s of land on which resid. e. I 
natives or coloured persons, and native chie(s ·. or , 
headmen ; . -~ . · .· . . ·• 

adapting, within such area as may be defined, the · 
provisions of this Chapter arid ~he procedure there- . 

. under to the understanding·and special circumstances 
· .of persons of particular races or different classes of 

persons ; · · .. , . . ·- ' ·_ '. 

cal providing for the effective enfor.ce.ment o£ this Chapter 
as regards persons o.f particulal' races . or differe;nt 
classes of persons and assigning, where deemed 
desirable, responsibility · in ;. connection therewith· 
to local authorities or employers of labour; .. ~ 

(fi)' as to the management, maintenance an·d inspection' 
· : o£_ hos_ pitals . or; ot~er. in. stitut~ons for the pur_· p~se_s_ of 

• ·. th1s Chapter ·~nd _~he appomtme~t · and. dutles!o£ · · 

/ 

. worden gebruikt in verbiJ.nd met . veneriese. ziekt&: en. 
omschijjvende de inlichtingen. die daarin verstrekt : 
moeten worden en gelastende het verstrekken. en:··· 
voorschrijvende de gebruikswijze daarvan ·door magi· 
straten, distriktsgen~esheren, plaatselike autoriteiten, . 
geneeskundige ambtenaren van : gezondheid en 
anderen; · 

· (b) plichten opleggende in , verband met veneriese ziekte 
aan . magistraten, distriktsgeneesheren, . en.. andere . 
Goevernements geneeskundige en andere . ambtenaren; 
plaatselike autoriteitcn, genecskundige ambtena.ren ·. 
van gezondheid, ' werkgevers, · eigenaars van · gronden 
waarop naturellen o£ kleurlingen wonen, en naturelle
hoofden of hoofdmannen; 

(c) binnen de streek ·die mocht worden omschreven, da 
voorzieningen van dit Hoofdstuk en de wijze van 

. bandelen daaronder aanpassende aan het verstandelik. 
vermogen en . de speciale · omstandigheden van per- . 
son en van biezondere rassen of verschillende ·. klassen 
van personen ; 

(d) voorziening makende voor de doeltre:ffende ten uitvoer 
legging va:ri dit Hoofdstuk · met betrekking tot per
son en van biezondere rassen of verschillende klassen 
:vim personen en, wa,ar. zulks wenselik wordt geacht, : 
de verantwoordelikheid in verband daarmede op- , 
leggende aan plaatselike autoriteiten of werkgevers; . 

(e) betreffende .het bestuur, onderhoud en . inspektie 
van hospital en':'" of andere inrichtingen voor . de doel

"einden vari.'dit Hoofdstuk en de aanstelling en plichten · 
~an ~aarin dienstdoende personen of an;dersiins<in 
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'persons employed therein or otherwise in. connection verband met het uitvoeren o£ haridhaven van dit 
with the carrying out or enforcement of this Chapter ; Hoofdstuk ; . 
· · (/) betre:fferlde- de klassifika.tie, be.handeling, kontrole en 

(ff as to the classification,. treatment, control and disci- disci'pline v:tn personen behandeld of aangehouden in 
pline (lr perso;ns treated or detained in such hospitals zodanige hospitalen of c inrichtingen . en verplichte 
or instit.ut.iou.s and prescribin!i. compuls,ory work for arbeid voorschrijvende voor .zodanige personen waar 
such persons. where deemed desuable; · . zulkB wenselik wordt geacht; · · · · 

~ .(g) pres~ribing the precautions to be taken ' by persons . , (q)_ voo~scbrijv€mde ~e _yoorz~rgsn;a~t~egelen ~e :_· wo.:tden 
.. · · su:l:lering frop1, . or attending on or having the care ' genome~ door personenliJ denae ·.aan ven,enese zwkte 

· ... · ·or charge of p~rsons suffering from, venereal disease; of· persone'n.· die hen verplegen of verzorgen· en toe-
and generally for ·better carrying out the provisions and attain- . ' zicht over hen houden; . . ; 
ing the obje9.tS and purposes of this Chapter. . . en in 't algemeen om de bepalingen van dit Hoofdstu~ beter 
. (2) Any person wh·o contravenes or fails to comply with te kunnen uitvoeren en de beoogde doeleinden te beretken. 
any. regulation made. under this section shaU be guilty of an . · (2) Ieder die een regula tie gemaakt on~er dit artikel sc~endt 
offence. of niet nakomt, is schuldig aan een overtreding. 

CHAPTER V. HOOFDSTUK V. . . . ·-

PORTS AND INLAND BoRDERS o;F THE UNION,. . HAVENS EN. BINNENLANDSE GRENZEN VAN. DE D NiE.: 

. 70: The provisions of this Act as regardsvess~ls, except where 70. De. bep~lingen van d.eze Wet zijn, ~oorzov~r n.J.~t anders Toepa.ssin~ 
otherwis~ expressly stated, shall apply to every vessel of what- uitdrukkelik voorzien. is· van . toepassing op vaartmgen van van bepahn
soever kind anchoring off OJ; arriving · in · any port or being· welke · soort ook die voor anket liggen of aankomen in. een g~n. 
elsewhere within the' territorial water~:~ of the Union : Pro haven of zich elders bevinden binnen de territoriale watereD 
vided that the Minister may,. subject to such condit-ions or van de Unie: Met dien verstande dat de Minister, behoudens -. 
limitation~ ~s may be pre.scribe? by, hiD;l, e~empt ;rom any enige door hem _voorgesc~reven voorwaarden ~f beperking~n 
such proYJslon any of H1s MaJesty s · warships or any wa_r- van cnige zodamge bepa1mg kan. onthe~en emg oorlogsch1p 
ship of any foreign country,. or any v.essel engaged. sol~l:y m van Zijn Majesteit alsmede enig oorlogschip van. een vreemde 
the coasting trade and plying only be~ween ports of the Umon. mogendheid of vaartuigel) die uitsluitend in . de k~sthandel 

. gebezigd worden en aileen tussen ,havens .van de Urue v_ar~n. , 
.Prohibition. ~1 •. (1) Except in case of _danger, n? master of a vessel, 71. (1) Uitgezonderdin geval van gevaa: mag ge?n ~ch1pperVerbod ':an ' 
of ~ommum- arnvmg at any port or place m the Umon and no perso1;1 on van een vaa.rtui()' dat in een haven of plaats m de Umc aankomt ko:n;tmup•-
catwn · · . t . · t ~ · · d katie tussen between b~a:rd .thereof shall co.mmumcate·or· attemp .to commumca e en ma~ nieJ?and aan board daarvan met de wal of met an ere va.a.rtuigen 
vessels and w1~h th~ shore or wtth any other vessel or. any boat, and no vaartmgen m gemeenschap treden of trachten te tre.den, en mag on,land ~oor
the shore pers()n f~oii1 th~ shore or fro:m any ot~er _.vessel or. boat sha~l niemand aan wal· of op een · and~r vaartm~ of boot dat prat•~k . 
::fo~f grant- c_ommunwate w,tth ~uch vessel, otherwise t~an py stgnal, u~hl in gemeenschap treden met _ zodamg _ vaartmg, behalve .verleend •s. 
pr~tique. · prlj.tiqJI~ has been granted _to such vessel m. accordance w;th qoor seinen, _totdat pratiek aan dat vaartuig ve!leend is over· , 

· ·· :eg~l~hons : ma?e ttPder this. Cl)apter: J?ro>:Ided ~hat nothmg eenkomstig de regulaties vastgesteld .ond~r d1t H~ofdstuk :. 
m. th~s S.tfb-sectwn shall prevent any port officer, p1lot, or other Met dien verstande. dat bet bepaalde m d1t sub-artikel geen 
quly, authorized officer from coming alongside or. boarding any havenbea.mbte, lciods of andere bevoegde beambte belet om 
such vess~l. .. · . . . . . . langs"'ofaan boord vari zulk een vaartuig te komen; ' . . 

(2) No fee shall be payable in respect _of the exa~nation by (2) _Geen fooi is verschuldigd ten aanzien van het 9n~erzoek_ 
the port health officer of, and the grantmg _of prattque to, any door de baven-gezondheidsbeambte van, en het verlenen van 
vessel arriving at any port or place in the Union. . pratiek . aan een vaartuig aankomende in e en haven of plaat s " 

· in de Unie. . 
Notification 72. {1) The provisions of. this . Act in respect of the 72 •. (l) De bepalingen van .deze .Wet ten aanzien · van Aangifte h ' · 
of occur- notification of the occurrence of cases of infectious disease iii de aangifte van de verschijnin()' van gevallen van b_ esmettelike V?n verse •J • 
I"enCB Of I • k t l't • d t ' th • 1. . 0 . £ f . d k a· f niOg VBJl . infectious . man, or of s1c qess or mor a I ·y In ro en s or o er amma 6 ziekte bij mensen of van ziekte o ster te on er naag teren o be.<mettelike · 
disease or susceptib.le t_o plag_ue, shall apply to .ev.ery ves~el at ~ny port andere voor de pest vat bare dieren,. zi}n van ~oepassing op ziP.kte of ' 
deaths on or ~la?e .m the Uiuon, b~t wberevyr It 1s t~1erem reqm~ed t~1at alle vaartuigeninenige,baven of :plaat s ~n de Ume, docb wall:~ ~~~fgevall!ln 
board o• nohficat1on be made to the .locaL authonty suchnotlficatwn daarin gevorderd · wordt dat aangtfte gedaa~ moet w~rden b~r board van 
ve~>tiela. shall be made to the port health officer; . . · · de plaatselike autpriteit, zal zodanige aanglfte geschwden biJ vaartuigen. 

(2) No fee shall be payable. ~o, ~ny sh1p surg~on or other de ha\.en-gezondheidsbeambte. • . . _. · · . . · . 
medical officer of a .vessel or sh~ppm~ com~any m respect of · (2) Geen fooi is verschuldigd aan een sche~psdokter ~~ 
the notific~tion of any case of, mfect10us d1s~ase on board of andere. geneesk~ndige beambte van een .vaa~tu1g . of :rederiJ · 
any vessel. . . _: . . . · . · vool' de aangifte van gevallen van besmettehke z1ekten aan 

(3) For all purposes of this Act every vessel shall be deemed board va:o een· vaartuig. · . .. . . . . 
to he a dwelling or premises and the master .thereof shall be (3)· Voor aile doeleiJ?-den van deze Wet word~ e~k vaart uig 
deel!led to be the head of the ·household. or the owner or o:eacht te zijn eeri woon.huis of perceel en ·de schxpper ·daarvan 
occupier of the premises. · , ·· . . . . geacht te zijn bet hoofd van de huishouding of de eigenaar of 
• (4.) It shall be the duty of the m~ster to repor~ to the port .gebruiker van bet perceel. . . . ·. ·.· · : . .- . 
healt_h officer the death of any person who has dted hom any · (4) De schipper is verplicht om aan de haven-gezondheids· 
cause whatever (lll the ves~el. during the voyage· just .9om- beambte v erslag t e doen .. yan. de dood van een ieder , die aan 
pleted or while the vessel 1s m port and also the cause of boord van zijn vaartuig door welke oorz.aak oak gedurende 
deat.1I. · ' de pas afgelegde reis gestorven. is terwijl het vaartui.g in de 

· . haven is alsmede van de oorzaak vail de dood. 
Port' health 73. (1) T.:e port health officer may at any time board 73. (1), De . haven-gezondheidsbeambte kan te .· eniger · tijd Haven- .· 
ffi · I · t h f th" th · · · · · · 1 T f .·· · gezondhetds-0 cer may any vesse an~ mspect anr p~r t ereo or any mg erem, aan board van. ee~ vaa'rtmg gaan· ~n emg dee d~arvan 0 . emg bea.mbte lain 

~!~:f; and an~ . may medically examme any· person o~ board ·and. re- voorwerp daarm mspek~eren. Ht] kan . voorts alle · person en va.artuigen 
persons on qmre any such. p_erson .to answer any. ques~lQn f~r the pur- a an boord geneeskun:d1g . onderzoeken _en ondervra.gen ten en personen 
board for the pos') of. a.scertammg whether or not. mfectwn ex1sts or has einde vast te stellen of besmetting aldan met aan board bestaat. ~ boord 
PnM'lose of · · tl ex· st d on board · · · · · · · , · mspekteren J 

~~;rta.ining. recen _ Y 
1 8 

, h ... ,f t 11 ' · h ffi .t (2) Ieder die weigert z ulk een beambte aan boord van. e en om vast te · - . ·(2) -Any· person w o re uses, o· a ow any sue .o cer o . , · · · · · · · · · k · f h ·k . · d' II f 
whether in- · · · · ' · k •. · . t. · d · . 1 · vaartmg toe t e , laten of de mspe t:t,e .o et genees un Ig ste en o er 
feetion boa_rd ~ny vessel or .to ma e aD! IUspec IOD .Or n;-e lCa ex- onderzoek VOOixUe!d ,te }aten doen of.: anderszins zulk ,tl80 besmetting. 
exists on animatiOn as aforesatd or otherwise obstructs-or hmders any b .. bt b r· . . t. f h' d. t . ~·~ de·· n't'o.efent'nrt van zt'in a.a.n board,~, · · · · · · · · · · f'h · · d h - f ·1 earn e e emmer o 1n er -.1 . ~ 

1 boe.l'd. ~u<;h <.>ffi<;er p~ ~h~ ~xec,:U~1on Q. rs uty-, or . w o al s Qr re· · · · · · · · · · · · · 
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fuse~ to give any i_nformation whi~h he ~ay !awfully ?e required dien~t of· die verzuilllt · o£ weigert inlichtingen te. geven die 
to g1ve, or who g1ves false or m1sleadmg mformahon to any wetttg. van hem gevorderd kuunen worden of d1e valse of 
su~h officer knowing it to be false or misleading, shall. be misleidende inlichtingen aan zulk een beambte geeft wetende 
gu1lty of an offence. dat zij vals of misleidend zijn, is schuldig aan een overtrading. 

x.xvii . 

"-Notifications 
to local 
authorities 
at ports. 

74. Bij het .· voorvallen op vaartuigen van . gevallen van Aangifte aan 
74. Upon the occurrence on any vessel of any ~ase of or besmettelike ziekten waarvan de aangifte verplichtend gestei:d plaat~eli.ke 

death from any notifiable infectious · disease or of such other is of van zodanige andere iiekte a:Is de 1\Iinister mocht voor- ~utoh riteiten · 
di h 

n· . . ' . . h . . f . t f ll . d f . k f In avens, , 
. sease. as t e 1uinJster may prescribe, or of any sickness or se rlJVen; o van s. er geva en a~raan, o van . Zie t~n o 
m.or~ality among rodents, or· . other animals on any vessel or sterfte onder ~naa~dteren of an~ere dieren op vaartmgen bmnen 
Wl~hm ~he harbour area suspected to be due to any formidable het havenge~ned ~1e v~rmoedehk ~er.oorzaakt worden door .een 
ep1dermo disease; the port health officer shall forthWith 'inform geduchte epidemiese Ziekte, verv.'lttigt de haven-gezondhetds
the l?ca~ authority of the district in or adjoining· which the b~an:bte zo~der verwi~~ de p~aat;!elike ~utoriteit van het 
port.1s situated of the occurrence and the measures taken or d.1stnkt waarm of waarbtJ de haven gelegen IS van het gebeurde 
intended to be taken in connection therewith. . en van ~e maatregelen die genomen zijn of beoogd worden in 

· · verband daarmede. · · . · 

Gre.~tingdof 75. In the case of· any vessel. ha~in<Y or, suspect. ed on 75. In het geval van een vaartuig dat aan boord heeft Verlening • 
~atrtcte or bl d. · ''" f d d d ht dt t h bb · ·· ·· · van bepe kte conditional re~sona e. grou~ s of havin~, on ~w~rd i? any person, animal or o. op goe e gron en ver ac w~r . e e ~n em~ :eer_soon, of v6orw~r-
pratique to thmg the ~nfec~wn of any mf~ctw.us d1se~se, .the po:t health dier of voorw.erp ~at besmet 1s door de zwkte~Ieme~ van.delikepratiek 
a!l<! quaran- offi.cer, actmg m accordance w1th mstructwns and wrth regu- een besmettehke Ziekte,. ~an de ~a ven-gezond~eidsbeambte, aB.n en . · • ·· "
!:~~:f latro~s · made under this Chap,t~r, may: grant or . continue handele?de mrereenkomsti~ mstrukt1es en re~.ulaties vastgesteld karantain~ 

P.ratrque to such vessel subject to such conditions or. restric-· onder .dit Hoof~stuk, prat1ek toestaan of ~hJ veu toestaan .a an ;:\;aa.r~ 
tions as may be.deemed nec~ssary, or, if he deems it necessary zodam~ vaartmg o~derworpen il:~n zodamge voorw:aarde~. of . . g ' 

Proclam~
tion of 
infected 
places, porta 
of entry, 
etc. 

so to do, may withhold or withdraw pratique and place the be~erkmgen. als nodrg mochten ZIJn,. o~, kan, zo ~od1g, pratu~k 
v;ssel in <JUarantine: Provided ~hat when. pratique restric- ~eige~en of mtrekken en het vaa:r~mg 1D kar~ntame plaatsen : 
t1ons are 1m posed or any vessel 1s placed m. quarantine or M:et dr~n ve!stande da~ waar · prat1ek-~~perkingen opge~~gd of 
~hen any p~rson o~ boar.d of or . landed from any vessel v~artmgen In. hrantame gepla~tst Zl)n .~f w.anneer 1emand 
1s compulson.ly dat~med, Isolated or removed, the port health dte aan boord 1s·of a~n wal gezet Is, tegen ZIJn wil aa!lgehoud\}n, 
officer shall 1mmed1ately report, .. by telegraph or other ex- afgez?nderd of verwiJderd wordt, de ha.ven-ge.zondhetdsbeamhte : . 
peditious means, the action taken by him and the reasons dadel~k onder opgave van redenen telegrafies of langs andere 
therefor to the chief health officer and the nearest assistant spoedige weg aan de hoofdamhtenaar van gezondheid en de 
health officer. · naaste assistent gezon.dsheids~beambte kennis zal geven van' 

, de door hem genomen maatregelen. . · ' · 
'i6. (1) The Governor-General may, by proclamation- 76. (1) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie_: Prokl~ati~ 

(a) declare that any place beyond or within ~he Union (a) verklaren d~t en.ige pl~ats buiten of binnen·de.gren.zen votn besmeli; 
· • 'nf. d · h f · "d bl · · · · · · van de Ume besmet IS met een geduchte ep1dem1ese ~e plaa~sen, 
tS 1 ecte wit a ormt a e epidemiC d1sease; or . kt £ d t d } t . d . . . kt 't · f mvoerpoor· 

. that a formidable .epid.emie disease is liable to be f1e e 0 lk a een fe ;c 1 e ep\eml~~e z;e. e. Ul 
0d teq, ei}z, 

brought or carried fi:om or through that place and . angs zu een p aa s overge rae . o ,mgevoe~ 
thereupon and for 0 l 

· · h-
1 

· ' t' zou kunnen worden, zullende. alsdan en voor zol.ang 
· , s ong as sue proc ama 1011 1 d kl · - · kr h · rem~ins in force, that place shall be a proclaimed a 8 e pr~ amat~e · v!n t a?. t .ts, d bed9elde · pldats 
place within the meaningof this Act . . . een gepro ameer e p aa s ZlJn m G zm van . e<;~ 

· · · , ' · Wet; 
(b). declare any port in the Union to . be 'a first nort of (b) enige haven in de Unie verklaren te zijn een eersta 

entry for all, or for any particular class or des;ription invoerhaven voor alle of bepaalda soort~n v&n ov~~~ 
of, oversea vessels, and require masters of such vessels zeese vaartuigen en schippers van vaartuigen bestemd 
bound for the Union to enter a port so proClaimed voor de Unie verplichten om een abo geprokl&JUeerd~ 
before entering any other U~on port, except in case h~ven aan te · doen. alvorens ee.n andere Uniehaven 
of danger or for other suffictent · reason ; bmnen te lopen, mtgezonderd m geva] van gev&~l' 

. . . . ·· ; . . of om andere voldoende redenen ; 
(cj pro~1b1t, restrict o: regulat~ the 1mp.orta~10n in~o t~e · (c) de invoer in de U'nie verbieden, beperken o£ regelen 

U.z:I~n of all:y ammal, art1~le or. thmg .hk~ly, m .his van dieren, artikelen of · voorwerpen die naar zijn 
opm10n, t? 1_ntroduce any. I.nfectiOU$ disease, or. tm- mening een besmettelike ziekte zouden kunnen 
pos.e r~stnct10ns ?r con~~t10ns: as regards t~e ex- verspreiden of heperkinge~ of voorwaarden opleggen 
. ammatwn, ~etentwn,. d1smfect~on or otherWise of wat betreft het onderzoek, de aanhouding, ont• 
any such ammaJ, art1cle or thmg. . smetting of.andersz;ins van zulke <lieren, artikelen 

(2) Any. person who contravenes or fails to comply with of V?orwerpen. · . _ . r • • . . 

any such proclamation shall be guilty of im offence. . (2) Ied~r dte zulk een prok.lamatle schendt of met nako~t 
· · · ts schuldtg aan een ov~!tredmg. 

Master of a. 77. {1) The master of any ;essel ·bound for any port or 77. (1) ~Schipper~ va.n v:aartuigen bestemd voor een ~aven Sohipp.ervil:n 
vessel f~om place in the Union which. comes from or calls or touches at any of plaats m de Ume,, dle mt een geproklameerd~ plaats komen vaartmg mt 
~1~~~~:_~~ pro?laimed place, shall, whil~ his vess~l is at · that place and o~ (lezelve . aandoen, · moeten, zolang. hun vaartui~en . in:~~~~~
precaution- dunng the voyage to the Uruon, take ni respect of the vessel, die :plaats hggen en ~edur~nde de ~ets naar ~e Ume, ~en plaata neemt 
ary mea- her crew, passengers and cargo, all such precautionary measures aan2aen van het vaartmg, de bem~nm.I?-g, pass~gters en lad1.~g voorzorgen 
sures to as may be prescribed by regulation;·· . alle voorzorgsmaatregelen nemen die blJ regulatle mochten ZlJn tegen . 
preve?-t . voorgeschreven. . - . . , . pesmetting. 
infectiOn. {2) Any ma&ter of a vessel failing so to do and thereafter (2) Schippers van vaartuigen die zulks verzuimd hebbende .· 

enteri~g any Union port shall be guiltyof an offence unle~s daa~na ee~ .. U~i.ehaven aandoen, z'ijn schuldig aan een over: 
he sat1sfies the court that ·he was unaware of the measures tredmg tenzt] ziJ ten genoegen van het hof bewijzen dat zij · 
required ~o be taken by him and that he took all reasonable onbekend waren met d~ maatregelen door hen te worden 
means to ascertain whether it was his duty to take any such genomen en 'da.t zij alle . redelike moeite -gedaan hebben om 
measures. _ . · · . ·- · · uit· te vinden of zij 'verplicht , ware~ zulke maatregelen te 

nemen. . .. 
(3) Wh~re a. ·vessel ~as arrived from a proclaimed place and (3) Is een -vaartuig uit een geproklameerde plaats' aa.ngeko

~h~ frescnbed frecau~10narr measl+re!! }lav~ · ~ot been taken, men zonder dat de voo:J:'geschreven ma.a.tre~elen ~enome11 w~~ore~, 
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a~y measures considered necessary by the. p~rt health· officer, dan mogen enige maatregelen, die naar de mcn?ng vari ile haven~ 
a,cting 'on the ·instructions of. the chief health officer, may be gezondheids beambte han.delen~e ~I? ~oorschnft van de. hoofd•_ 
cii.rried OUt with respect to the vessel, her crew, passengers ambtenaar Vall gezondheld UOdig Zl]U,,ten }~oste Van de e_1gen~arc 
a.nd cargo~ at the expense of the owner of ·the vesseL . van het vaa~tuig worde~ genomen ~en aanz1en van het v:aartmg;:: 

, , de beman~Ing, passagters en ladmg. 
' --.; 

·· . 78. Where a .ve~~el has been placed in quarantine a.t any ~8 •. Wanneer . een, vaartuii in een h~v~n of· pl~ats in> de x:~;;iv~~ ' 
port or place in the Union, the Minister may, for the purpose Ume .l_ll ;karantame gep1aats.t Is, kan de l.\11mster, ~·oor.de bete~ekara~~aine , 
of more effectually dealing . with the infection on board, re- bestnJdmg va~ de. besmettmg aan boord, , de sch1pper daarva11 vaartuigen. 
quire the master thereof to remove such vessel, at his own gelasten o~ etgen gevaa: e~ kosten . naar een and~re haven 
risk and expense, to any other port or place within the terri- of plaats b1nnen de temtonale wateren van de Ume te ver" 
torial waters of_ the Union!,, / .. .· · trekken. · . · 

79. · (1) Wanneer de schipper van een vaartu1g .door de Schippers 
haven-gezondheidsbeambte of andere behoorlik gemachtigde b?ho.even · 
b b · k · ld · h · h t t · met m , . .· . . . . . . .. . . . ea~ te lll; enmsgeste 1s ':'an et voornemen om .e vaar \l~g kara~tf!.iM . .. 

. asters of 79. (1} Where the master,of a vessel has ?een mformed by m karantame te plaatsen of hem te gelast~n ?m het va~rtmg te gaan of . . 
ess~ls. may the port health officer or other duly authonzed officer of the naat een andere haven of plaats in de Ume m karanta1ne te naar andere, 

~~~lJ~et tto . intention of placing that vessel in quarantine or of requiring breng-en· en wanneer de schipper weigert zich a.an karantaine h~yen _t~, . •. 
uuml o . 1 • . . .h . t . . , varen 
Ull;::rantine him to ·remove that vesse ·lll quarantme to a:r:ot er por ~r te onderwerpen of weigert als voorzegd te ve.rtrekken, moet ·· .. • , · 
r removal: place in the Union, and where such master dechnes to s~bm1t hij daarvan dadelik kennis g~ven aan zodanige beambte en: 

to quii.rantine or refuses to remove the vessel .as aforesaid, he zonder verzuim het karantainesein op het vaartuig pij~en 
:Shall immedi.a.tely ,inform s:uch. .officer. accordm&ly and s~all zoals omschreven in regula ties vastgesteld onder dit .Hoofdstuk 
forthwith holst the quarantme s1gnal, as defined m regulatiOns en het vaartuig v,erwijderen uit de nabijheid van eeu werf 
made ·under this. Chapter, on the vessel an~ re~ov~- th~ of landingsplaats of van andere v.aartuigen, zullende hij met· 
ves.sel· from the neighbourhood of any wharf o~ landmg P!ace de grootst niogelike spoed. zee moeten kiezen na aan de haven• 
or ariy other vessel.ail:d ~hall .leave the port w1th all possible gezondheidsbeambte van' zijn eerstvolgende bestemmingshaveu~, 
dispatch after not1fymg the port health officer of the next kennis te hebben. . .gegeven. .. ·• : . J 

intended port of Cl!.ll of the vessel. . (2) Iedm: yaartuig beha.ndeld op de wijze beschrevcn -· iu. 
· · · . sub·artikel (1) kan, alvorens de haven te verlaten en. ·met~ 

... ';·:· . . ___ -. _ . . _ . · ·. . .. : _ inachtneming:van .z·odanige voorzorgen als :- -de haven-g.e.zond~~ 
' (2) Any• vessel dealt w1th m·the manner descnbed m sub· heidsbeambte o£ andere behoorlik gemachtigde beambte uiocht' 

. s~ti,on ,~1) inay, .before leaving tlte port! takeon board, subject voorsrhrijv~n, kolen
1 

water, p_rovisie of voorraden .inne~e~. 
to ~uch." precaut10ns as; may be prescnbed by the po1~t _health . . • : · , \ : : · .. · ; · , . U. ,;, ,_ .. , . 
or other duly authorized officer, any coal, water, provlSlons or . 80~ (1) Warineer iemand, die aan hoord v~n een vaartuig Overhren: 

' stores. .. lijdende is aan een besmettelike Of andere ziekte, Uaar de gin~ V'!'l~ · .. 

.. . - · d h dh ·a b bt · · · t h · t patJentl\n · ·. ~· ·:1 .· . . . . . .·. memng van e aven-gezon eiS .eam ~.·me. ge msves '.van ·vaat'. ··) 
. ,. . . . . · . . verpleegd of belmndeld word~ . op een WIJZe' dte voidoen~e t uigen en · '~ 

el?oval of : 80. (1) Wh~re an.y person on. b?ard o£ any ~vessel IS ~':1-~er- beveiligt tegen de verspieiding van de iiekte of bevorde~hk hut;t beha.n
atlents · ing frpm any mfect10us or other dtsease and; . ln the opmlOn is voor het herstel van de patient, kan de haven-gezondhe1ds~ dehn" aan 
~r the~~sels of tlie_ port health officer,' is pot accommodated or is beambte de patient doen overbrengeri naar.een hospitaal of wal. ; 
rea.tment ·· not b_!lmg nurse.d or treated m such man?eT as to guard pllJ,ats va.n isola tie· ~an wal en aldaar doen opnemen gf behan-
n shore. adequately <tg~1nst the . spreac.I. · of the d1sease or to pro- deh;n gedur<!nde. 'zulJ~ ~en tijdperk -a~s , i1_1 ._bet belang; ~~n. de 

mote . r~l:)pvery, the port h~~lth offi~e.! ma~ cau~e such per· pat~ent of ,t er voorkommg van de yersprerdlllg v~p l>esmettmg 
son to be ;r~moved to a hosp1tat Ot: place of tsolatw~ on sho~e nodig ,geacht mocht worden. .·· . . . . _·: .:. . 
and tl~1re accommodate~ andt~eated. for such pen?d ae m~y _ (2) _Aile redelike onkosten nood~akehk gemaa~t te~ aa~z1eil 
be copsidered nece~sary ~n the mterests of the patient or to van eer1 patient ?nder £lit arti~~l J<:omen t~n laste yande;sch1pper 
px~v_e~t ~pr,ead of mfectwn.. of de ageht: yan het vaar:tutg, _ zu~le~de .de .onkoste:!l:. door de · 

· · ', Minister op de een of ander of be1de van hen· kunnen worden 
... (2) All :easonable ex.Penses. nece~sarily .incurred in .dealing verhaald. · ' 
w1th a. patient under. this sect10n w1H be a charge agamst the . . B k' f 

. · h l d b . d f ' th 81 (1) W · d b d t ·g ewa ·m<> 0 ma .. ste~ or ag~nt~f t e vess.e? au . may ~ reco~e:re . . rom e1 er
1

. ~ .. . anneer Iem·a· n .. aan · oox . .'Yan. £en :.vaa. r ll1 isolering~van 
or both' of' them' by the Mmu;ter. · v~rdacht wo~dt onl.angs bl_ootge~teld· te zt]n , geweesy a~n de personen, die 

.. · -' ,. .. smetstof en m ·het .mkubat1estadmm moch1! verkeren. van een blootgesteld 
,. . epidemiese ziekte , waarvan ·aangifte. verpliclitend: , gesteld is, wa.ren ~n . 

. .·. . . dan kan de haven-gezondheidsbe,ambte zodanig persoon ge- besmettmg .. 
'ur:veilla!,ce . 81. (1) ;Where any person on boa~~ Ol ~ny vessells be~lev~d lasten om aan boord van het vaartuig te blijven ,of ander.s } l~;;:;~~n ~o'have _been recently expose~ to the ~nfect~on, a~d. may be m th~ aan wal· te gaan eri rechtstreeks naar zijri· plaat s ~an': 
-h~ ha.ve. , mcub~twn !)ta.ge, Qf any. notrfiable mfecttous ?1sease, the port bestemming · te vertrekken en zich aldaar bij .de plaatsehke 
ieeri.exposed health officer may .. reqUire such person to rem~m o-!1 bo~~d .sucli autoriteit·. te meld~n voot geneeskun;<lige be,ya~ng !loo:r_ ~e 
a i!_l~~ctip~:. ·• -:esselt ?! a!terp.at1vely to land an? proceed duect · .. to hls pl~ce plaatselike autoriteit totdat hii als vrij van bes~etting . be· 

. - · . of destm~twn .and ~here report. htmself tQ the lo?al aut~wnty schouwd ·kan worden. W anneer volgens de ~~nmg van de 
f-?r:_ Il!'ed1cal surveillance. :by ~uch local _ au~honty u:r:t1! cono. bA.ven~gezondheidsbeambte zodanige persoon l'}iet auders . be-

; sld.e~ed to be .free from mfection. Where .m the opm.wn of hoorlik onder geneeskundige bewa)d!lg gehouden kan worden.: 
the port health officer fl~Y- such: ~erson ~annot othe:wlse be of de volksgezondheid niet anders vo,ldq_ende heveiligd ka~. 
proper1y kept un~er med1cal surveillance or the pnbhc health worden, kan de betrokken p~rsoon overg~brac~t worde~ M ar 

,cannot be otherwise adeq~atel): safeguarded, such person ~ay een - isolatie-inrichting aan wal om aldaar .aangehouden ~~te .· 
. ~~ ~emov~d to a place of 1s?lat1o~ on shore and the_re_ detamed worden totdat hij als vrij van besmetting besehouwd kart: 
'tllltll ·COllSldered free from mfectton. .. . · worden. •: . . . . . . . '· ' ' 
" . " .· . . . • . . · . .. ; · · · · . · (2) De hayen-gezondheidsbeambt~ moet deplaatselike auto-·,; 
:.j2)' T~e·_~<(r~ he~lth .oJ?~er sha~l not~fy to ~he !ocal authority riteit van h~t distrik~ w.aari.I}. of. waar~H ?-e> haven _geleg_eniseni 

cif tl:ie d1sttrct m or adJoi:mng wh1ch the port IS situated, .and to de plaatsehke autonteit van het dtstnkt waarln d1} · plaats : 
t~~ l9sal . a..nth~rity of the, district .'Yhere sue~ person's place of f::Ll1 b~stemmingy~n r;qd~nigepersqqn.)s, i!l k.eEI:!is_ ~t~11en ?,~n 
d~stin~tiQA isl the b.ct that such person is beheved to ha V~ b yell ~et _fett . daJ ZQ~amg~ rerso.O~ _ V.er4acb't :W~r~t .?l)l~ng~ _t? ·Zl.J~_. 
~ - "'· .:. "' · · ·:- .. _ .. ... .. ~ . ! ·· ~ - · •. __ . •.. , ~·; .. . , '. ~ . . ,. . · .. , - · . .. , t·'"-' . . ~· .. ·· .. ... ' - ~ . .•-.• ··-· .. · -- '<: ~ .- . · ·' ·•• . • ' _. J • . • • ·' · · · - ·· -..~- ··~ -~~ 
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re~eritiy''e;;:poskd t1o infection and has been allowed to land and blootgesteld geweest aan besmetting, en toegelateJ;t is aan wal 
proceed/to his destination. , te gaan en naar zijn bestemming te vertrekken. ' 
~ ·(.')) Any person who refuses or fails to comply with, or (3) Ieder die weigert of verzuimt te voldoen aan of 
wilfully" .. obstrucf.s the execution of, any requirement lawfully opzettelik de uitvoering belemmert van. een vordering wcttig 
made under this section shall be guilty of an offence: onder· dit artikel gedaan is schuldig aan een overtreding. · 

, Burial of the 1 82, Where· there is any dead body on board any vessel 82. Bevindt zich een lijk aan boord van een vaartmg Begraving . 
bodief'•or at any port or pl~ce in the Union, it shall be the duty of the in een haven of plaats in de Unie, dan is de schipper w-an het vanp!lrsone 
personr. master of such vessel to cause such body to be properly buried; vaartuig verplicht het lijk behoorlik te doen begraven. De overl~end 
~~~~;l ~~ any reasonable and necessary expenses thereby incurred may redelike en nodige onkosten in verband ermede gemaakt kunnen ~~~ vS::. 
vessels. be recovered by the master from any ·person legally liable for "door de schipper ·worden verhaald op enig persoon die wettelik tuigen, 

the same. · . . . . tot de betaliug daarvan verplicht is. · : . 
Clearance 
papers may 
be withheld 
from vessels 
pending 
inquiry into 
offence. ·. 

Powers to 
enforce pre
cautions at 
inland 
borders of 
Union. 

83. -Whenever the Minister has reasonable grounds for 83. Heeft de ~inister gegrond. vermoeden dat de schipper KJa.;ings
believino- that the. master of any v_essel has committed an van een vaartmg een overt:redmg van deze _Wet· begaan pa-pleren 

. "' . . h f f . £ . d k b . 1 a· . kunnen aan 
offence ·against-this Act or fails or refuses to pay any charges dee t od verzmmtko ~eJgdert ke ondostk-en te. et~ en leDwettlg vaartuigen 
lawfully made thereunder, the commissioner of Customs or aaron er gemaa. t Zl)n, _an an' ": . ommlssans van oeane onthouden 
any officer authorized thereto ·by the commissione1: may, on of een do?r. de komn;1ssans ~emacht1gde bea.mbte.op ;verlangen wor~en httr 
the request of the . :Minister,. withhold clearance papers from yan de ~hx:-lster klarmg~pa pl~~en a an het vaartutg .ont~ouden ~~~ e v~~det 
such vessel pending the institution of proceedings in any com: tn afwachttng van de mstelhng va.n .rechtsvervolgmg tn een t di . . . b d h f M a· d d kl . . . . over re ng. 
petent court: Provided ti~at clearance papers shall not be evoe~ o : e~ _I.en verstan e at armgspap1eren. met . . 
withheldfor mote than thirty-six hours (Sundays and,hoHdays !anger dan zes en ctert1gyren. onthouden zulle~ worden (Zon-
?-lways excepted), unless such proceedings have been com- dage_n en feestdagen altlJ~ mtge~~mderd) tenziJ ~e rechtsver-
menced before the expiry of that period. volging voor aftoop van dte ten:ntJn aangevangen 1s. . 
· · · . . . · · . .·· 84. · (1) Wanneer zulks nod1g geacht wordt ter wermg Bevoegd-
~- (1) . ~hen It. IS con~l~ered ~ecess~ry fo.r the yurpose van de overbrenging- ya.n besmettelike ziekten naar de Unie ka.n heid om 

()f ~reventmg the mtroductlOn of m£ect10us d1sea~e mto the de Goeverneur-generaal, bij proklamatie- voorz?rge:n 
Umon the Governor-General may, -by proclamat10n- . . . . aan bmnen-

, · · {a) het bmnenkomen m de Ume over de bmnenlandse landse gren 
(a) regulate, restrict or prohibit" the entry into the Union grenzen of enig gedeelte daarvan van alle personen zen van Uni 

at its inland borders or any part thereof of any per- of van een bepaalde klasse of soort van personen te doen 
sons, or of persons o£ any specified class or description of uit enige bepaalde lokaliteit of streek regelen, neme_n. 
or from any specified locality or area; beperken of verbieden; ' 

{b) regulate, restrict or prohibit the introduction into the 
Union, at its inland borders or any specified part 
thereof, of any ani~al, article or . thing ; 

.· I 

(c) impose requirements or conditions · as regards the 
medical examination, det~ntion, quarantine, disin
fection, vaccination, isolation or medical surveillance 
or otherwise of persons entering, or . the examination, 
detention or disinfection or otherwise of such persons 
ns afocesaid ·or of articles or things introduced into 
the Union at its inland bord~rs o.r any part thereof; 

(b) de invoer in de Unie over de binnenlandse grenzen 
of enig bepaaldgedeelte daarvan van dieren, artikelen 
of zaken .regelen, beperken of verbieden ; 

(c) eisen steUen of voorwaarden opleggen betreffende 
geneeskundig onderzoek, aanhouding; karantaine, 
ontsmetting, . inenting, isolering, gcneeskimdige bee· 
waking of anderszins van . binnenkomende personen 
of onderzoek, aanhouding, ontsmetting of anderszins 
van zulke personen als vermeld of van. artikelen of . 
zakcn die over de binnenlandse grcnzen of enig · 
gedeelte daarvan ingevoerd worden ; 

(d) met of zonder wijzigin.gen j enige .biezonde:re bepalin-
(d) apply with or without modifications any particular pro- gen van dit Hoofdstuk toepassen op person~n, dieren, 

visions of this Chapter to persons, animals, articles or artikelen of zaken die doorfmiddel vari vliegtuigen 
things entering or introduced into or departing de Unie binnenkomen of da.aruit vertrek~eri , of ver-
or removed from the Union by means of aircraft.- voerd worden . 

. · . . . (2) Ieder die zulk een proklamatie schendt of niet nakomt 
(2) Any person who contravenes or fails to comply with is schuldig aan een overtrediug . 

. any such procla:mation shall be guilty pf an offence. · 85. De Goeverneur-generaal ka.n· met d~ Rijksregering Overeen-
. . of met de regering van. Britse Onderhorighed(m of vari vreemde komsten 

Agreements 85. The Governor-General may enter into agreements with landen overeenkomsten a.angaan wa.arbij voorzien wordt in Get andere· 
with other th~ !mperia~ ~overnment, or w.ith. the Go.Jern~e?t of any de wederkerige kennisgeving van de verschijning van geducirte m~~::&· 
Govern- Bntlsh. Domm1on or of any fore1gn country, providing for the epidemiese of andere ziekten oi andere aangelegenheden omtrent 
::!~ing re~ipro~al notificat~on of · outbreaks of any for:r_nidable betreffende de volksgezondheids?etrekkingen v:an de Unie wede;rzijds 

reci.Proc~l ep1d:m1c or other d~sease or an~ ot~er Il!atter affectmg ~he met andere Ianden. De bepa~mgen of een uittreksel van ~:U~~~:~f 
nottficatton pubhc l1ealth relatiOns of t he Umon With other countnes. deze . overeenkomsten worden 1D _de Staatskoerant bekend~ ning van J 
of outbreaks. The ._terms or a summary of every such .agreement shall be g·emaakt. ziekten. 

notified, in the Gazeit e,. . 

Minister may 
make regu. 
lations 
regarding 

. certain port 
health 
matters. 

86. The Minister may make regulations-:-

· (a) prescribing the.powers and duties of port health officers 
and the procedure to be followed in the examina
tion of, and t he granting of pratique to; vessels, arid 
requiring every master of a ve~sel on arrival at any 
port or piace in _the Union to furnish a declaration 
of . health in r espect of the~ · existence or suspected 
·existence on board, in any person, animal or thing, 
of any infectious disease · or of scurvy, beri-beri, 
dys'entery, or any other disease which the Minister 
may notify in the Gazette, prescribing the form ofl· 

· d.eclaration, and empowermg any port health officer · 
or other duly· au~horized officer to require the master, 

86. De. Minister ka:ri regulaties /vaststellen__:.- Ministe_r k 

{a) waarbij · de bevoegdhedenten plichten van haven- :~~~~t1~8 
gezondheidsbeambten voorgeschreven, worden en de betreffende 
procedure, die- gevolgd moet wor~en. bij het onder- zekere 
zoeken van, en het verlenen van . prat iek aan ha.vdenhg~d-

. . b'. b.' . , . zon e1 s-vaartwgen, en waar. IJ sc 1ppers · van vaartrugen aangelegen, 
bij aankomst in ee.n. haven of plaats in de Unie heden. · 
verplicht worden . ·een:. gezondheidsverklaring tl.l 
vers~r.ekken . aangaande . het voorkomen of ver~ 
moedelik · voo:rkomen, in mens, dier of voorwerp 
van een besmettelike ziekte . of van scheurhuik, 
beri,-beri, . buikloop . of andere ziekten die de 
M_inister bij kenmsgeving in de Staatskoerant mocht · 
aanwijzen, waarbij de vorm van de verklaring vast~ 
gesteld wordt en haven-gezondsheidsbeambten ·of 
andere behoorlik aangewezen beambten gemachtigd 
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df ahy -1>-essei to .verily upon. oath the statements. hi 
• the . declaration , and to administer the necessary 

b~tth; such regulations may· prescribe modified- re
quirements or procedure in. respect of vessels arriving 
at a se'cond or subsequent Union port of call on the 
same voyage; 

.(b)· r~quiring the master of any vessel having or suspected 
Of having on board the infection · of any infectious 
disease,. or which has recently touched at any port 
or place which · is a. proclaimed place or is infected 

· with 1Lnyformidab1e epidemic disease or is situated 
near any. place which is so· infected, to furnish lists 
of passengers, crew or cargo, and prescribing the 
information to.b~ · given in any such Jist;: 

(c) pre~cribing the measures which sh~ll be taken by 
01asters of vessels to prevent th.e migration of rodents 

. to orfrom .ves~els; 

(d) 

(e) 

prescribing the measures which shall be taken for the 
disinfection of, or the destruction of rats, mice or 

' insects in,' vessels, the disposal of bilge or other 
water on board, the cleansing of vessels; the provision 

,of a supply of pure water on board, and for preventing 
. the. pollution o£ the waters. of the port with excreta 
and tnanure or anr infective or offensive lllatter ; 

as to the grant, refusal or withdrawal of pratique t 0 

vessels and the detention .in quarantine of vessel5 

. paving or suspected~ of having . on board in any 
· person, animal . or thing, the ·infection · of any in
fectious disease, or of persons suffering from, or who 
have recently been exposed to the infection of, any 
such disease. · , . · 

(/) as to .the prohibition or restriction of intercourse. of 
persons ·.on or from the land with vessels, where 
deemed necessary in order to prev~nt the spread of 
infectious disease; 

(g) requiring the disinfection of any article or thing 
eontariJ.inated, or: believed to be · contaminated, .with 

. the infection of any infectious disease, on board of or 
landed froni any vessel or, if such article or thin·g be 
of such a nature that it cannot be so disinfected, 
prohibiting the landing or providing for the destruc
tion thereof j 

·(h) · r~quiring the vacCina-tion, before landing from: any 
ve~:~sel, of any person who m·ay have recen~ly been 
exposed to·. the infection of small-pox and who does 
not prod~ce evidence to the satisfaction of the poi:t 
health . officer of successful vaccination during the five 

, years immediat.ely pr-eceding; · 

(i) providing for the recovery .from masters or owners· or 
agents· of vessels of all -reasonable and necessary 
expenses incurred .by the Government, or of charges 
in· accordance with a . prescribed tariff of charges, or 
for the furnishing by them of · guarantees. in respect 
Of the payment of such: expenses or charges -

·.: (i) in ~ea.ling ·with · ~ny person,who is on board or 
has .rece~tly :been land.ed and who is suffering, 
or suspected to be suffering, from any infectious 
disease ore from scurvy, beri-beri; dysentery or 
other disease which .the Minister may notify in 

. the Gazett e.; 

(ii) in co~nection with the detention in quarantine 
of · any vessel infected with, or the· isolation, 

·'-?Fi?CFt'. 7 & 

worden schippers liah te :teggen o:tl,1. de opgaven fn 
de ver)daring ondei' ede te bevestigen en de gevor
derde eed op te . leggen. Deze regulaties kunnen 
gewijzigde eisen of procedures · voorschrijven ten 
aanzien van va~.trtuigen aankomend-e ·in een tweede 
of volgende Unie~ha'ven op dezeHde reis; . . . . 

@ waarbij schippers van vaartuigen die aan boord hebben 
of op redelike gronden verrnoed worded t~ hebben de 
zi ektekiemen van een besmettelike . tiekte of .die 
onlangs een haven of plaats aangedaan h~bben . di-e 
een geprokla:ineerde plaats is of die besmet is meh 
een geduchte epide~iese ziekte. of gelegen is nabij 
een alzo besmette plaits, verplicht ~orden lijSten 
te verstrekken van de passagiers, bemanningof :Vr8.cht, 
en~ waarbij voorgeschreven wordt welke inlichtingen: 
in zodanige lijsten veratrekt ·. moeten Worden ; 

(c) waarbij de maatregeh;n voorgeschreven worden, die 
door schippers genomen . moeten worden · om de . :Ver· 
huizing, van . knaagdieren van en naar vaartuigen te 
beletten ; ' · 

(d) waarbij de maatregel(m voorgeschreven worden di6 
genomen rnoeten worden . voor de ontsmetting · van 
vaartuigen de · verdelging van ··rotten, muizen o£ 
insekten aan boord, de v~~wij4ering van kielwater of 
ander water aan boord, schoonmaking van vaartuigen 

. de verschaffing vari een. voo.rraad zuive:t water aan 
boord e.n waa-rbij. voorkomen wordt de verontreiniging 
van het water van de haven met excrementen en 
mest, of met hinderlike stofien of smetstMen ; · 

(e) betreffende de verleni:irg, weigering of intrekking van 
pratiek aan vaartuigen -en de aanhoU:ding in karan..: 
taine va:h vaartui_gen. die aan Coord hebben of op 
redelike . ~ronden .vermoed worden te hebben ' in enig 
persoon, dier of zaak de' smetstof van een geduchte 
besmettelike ziekte, of van personen die lijden aan of 

· onlangs blootgesteld waren aan de smetstoffe11 .van 
zodaniae ziekte ; . 

(f) betre:ffe-nde het verbod o£ de beperking van gemeen~ 
schap van personen aan board of aan wal met vaar
tuigen, waar nodig geacht ten einde de verspreiding 
van besmettelike ziekte te voorkomen ; 

{g) waarbij bevolen wordt de ontsmetting-van voorwerpen. 
. of :taken aangetast of vermoedelik aangetast <ioor 
de smetstof van een besmettelike ziekte, aan boord 
of aan wal gezet van · een vaartuig of, indien zodanig 
voorwerp of zaak ·van zodanige aard is dat het niet 
kan ··worden .ontsmet, waarbij het ann wal brengen, 

I verboden wordt of waarbij voorzieuing gemaakt 
. . wordt voor de vernietiging daarvan ; 

(h) waarbij bevolen · wordt de . ine'nting, . alvorens liet 
vaartuig te v erlaten, van personen die onlangs bloot
gesteld waren aan ' de . besmetting van kinderpokken 
(pokken) en die geen ·bewijs ten genoegen . van de 
haven-gezondheidsbeambte kunnen .overleggen, dat 
zij gedurende d~ onmiddellik voorafgaande vijf . iaren 
met. gciede uitslag zijn ingeent ; . .. · 

(i) waarbij voorziening gemaakt wordt voor de. invor
dering van schippers of eigenaars ,of agente:zi van 
vaartruigen van alle redelike en noodzakelike uitgaven 
door het Goevernement · gemaakt of van onkosten 
overeenkomstig een voorges¢h'reven tarief van on~ 
kosten of voor de verstrekking . door hen van waar
borgen voor de betaling van zodanige uitgaven of 
onkosten- · · · . · · · 
(i) bij het handelen met personen die aan boord zijn 
.. of die. onlangs geland zijn en dielijdende zijn of 
, op redelike gronden verdacht worden vim lijdende 

te zijn aan,.een besmettelike ziekte of aan scheur
. buik, bcri·beri, buikloop of andere zi~kte, waarvan 

_ de Minister in de Staatakoerant mocht kennisgeven; 

, ·. · . ·. accommodation, care and treatment of any per-
son sufiering from, or who has been exposed_. to 

(ii) in verband met. de aanhotiding in karantaip.e 
van vaartuigen besmet met, of de afzondering, 
huisvesting,. verzorging . ·en behandeling _van 
personen lijden~e aan een. besmettelike ziekte of 
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the infection of, any infectious disease1 and the 
detention and repatriation of ltny SU'?h person if 
he is prohibited fron:i. entering the Union under 
any law relating to immigration~ 

(iii) in er?dicatihg the infection of any infectious 
disease in any vessel, or in- ariy article or thing 
gn board of any vessel, or in._ ·any article ·or 

·thing -which, though landed therefrom, was 
infected before it. was landed: _ . ·, 

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

(j) as to the departure from the :Union, whether by land 
or sea, of all persons or of persons of any specified 
class or description, or of persons from any specified 
locality or place, and as to the restrictions to be 
imposed on persons· leavirig the Union, in relation 
to medical examination, disinfection or otherwise · 

' ' 
(k) 

. . ' . 
~s to the exportation or removal from the Union, 
whether by .land or sea, of any article or thing con
sidered likely to convey the infection of any 
infectious disease; and the examination, detention, 
disinfection or otherwise of .any such article; 

(l) for securing and maint'aining cleanliness and efficient 
sanitation and preventing or remedying any nuisance ·· 
or danger to health from overcrowding or otherwise 
on board of any vessel , or within any port- or 

·harbour i · · - · - · 

(1n) as to the inspection or ·food on board vessels or 
at any port of the Union and the destruction 
or safe disposal of · any diseased or unsound or 
unwhoLesome meat or food intended for human con
sumption' or of ariy . article of food or drink likely 
to convey any infectious disease, if such article is on 
board of ariy vessel or within any port or harbpur, and 
-providing for the recovery of any expense incurred 
by Government in so doing; · . 

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

(iii) _voor de onschadelikmaking _van de smetstofien 
van een besmettelike ziekte op · een vaartuig of 
aan artikelen of zaken aan boord daarvan of 
van artikelen of zaken die ofschoon aan · wai 

,- gebracht, . besmet waren voordat ze aan wal 
'gebracht: waren. · ' 

De Minister kan bij kennisgeving in de Staatskoerant 
· _ tarieven van onkosten vaststellen, die door schippers 

of eigenaars of agenten van vaartuigen zullen worden 
betaald voor de diensten voormeld, zullende elk 
z()danig tarief zo na mogelik worden vastgesteld op 
de grondslag van gemid~elde kosten ; _ 

(J') betreffende het vertrek uit de Unie; hetzij over land 
of over zee van aile personen of van ,Person en van 
bepaalde -klassen of soorten of van persone:p 
uit een bepaalde lokaliteit of plaats en be• 
trefiende de beperkingen, wat aangaat geneet>kundig 
onderzoek, ontsmetting of anderszins, te worden op• 
gelegd aan personen die de Unie verlaten; 

· (k) betreffende de uitvoer of ~ bet vervoer uit de Unie·, 
hetzij over land of- over zee1 van artikelen of voor~ 
. werpen die. de. ziektekiemen van een b~slll:ettelike 

· ziekte zouden kunnen verspreiden en hetrefiende het 
onderzoek, de aanhouding, ontsmetting of anderszins 
van dergelijke artikelen ; - . 

(l) ter verzekering en tot instandhouding van zindelikheid 
en een doeltreffende reinigingsdienst en ter _voorko· 
ming en verhelping van misstanden of van gevaar 
voor de gezondheid tengevolge van overbevolkin~ of 
anderszins aan hoord van vaartuigen of in een haven 
of ankerplaats ; - _ · · · 

(m) de inspektie van voedsel aan boord van . vaar
tuigen of in havens van de Unie en voor de vernietiging 
of onschadelikmaking van door ziekte aangetast, 
bedorven of ongezond _vlees of voedsel bestemd voor 
menselik verbruik of van voedingsniiddelen en drank 
die mogelik · besmettelike ziekten zouden kunnen 
overbrengen, indien deze voedingsmiddelen en drank 
zich bevinden aan boord van vaartuigen of, in havens 
of ankerplaat.sen en waarbij voorziening gemaakt 
wordt voor het verhaal van uitgaven door het Goevel'-

(tz) as to the disinfection of any second·ha.nd clothing, nement zodoende gemaakt; 
bedding, rags or any similar article imported by sea . (n) betrefiende de ontsmetting van tweedehands kleren. bed-
into the Union and the recovery from the owner degoed, lompen of andere soortgelijke artikelen van. 
thereof or his agent of all expenses incurred by overzee in de Unie ingevoerd en het verhaal op de 
Government in connection therewith, eigenaar daarvan of diens agent van alle uitgaven 

and_ geiteraliy fqi' better carrying out the. p"rovisions 
attaining the objects ~nd. purposes of this Chapter. 

x.x:x.i 

door het Goeverneinent in verband ermede gedaan, 
and en in 't algemeen voor de betere uitvoering van de bepalingen 

en betere bereiking van de doeleinden van dit Roofdstuk. 

_ . . _ - 87. (1) D.e proklamaties ~i regulatie~ uitgevaardigd of Proklama~ 
87. (1) Any -proclamation or regulation made under thia vastgesteld onder deze Wet kunnen voorziening maken voor ties, · . · 

Chapter 'may provide exemptions · therefrom, may define the vrijstellingen daarvan, kunnen ·de ziekte omschrijven waarop reg-olatFs 
?isease to ~hie~ any parti.cular prov~sion shall-apply and. may bepa~lde . regul~ties van toepassing zullen zijn en .. kunnen ~!J!~~! -
Impose· duttes m connectiOn therewzth on masters or owners verplichtmgen m verband ermede opleggen . aan scp.tppers of Wet. --
or agents of vessels or on persons in charge of railway trains eigenaars of agenten van vaartuigen of op personeii die het 
or of vehicles, or on employers Of native, coloured or asiatic toezicht hebben over spoorwegtreinen of. voertuigen 'of op 
labour, labour recruiting agents or others. huurders van naturelle- , gekleurde of aziatiese arbeider.s, 

· wervers van arbeiders en anderen. · 
(2~ ~ny per~on contravening or f; iling to comply with any (2). Ieder die ee_n hepil.ling van ?it Hoof~stuk of ee_n prokla~ 

P.rovlSl"on oi th1s Chapter; or of. any proClamation or regula· mat1e oi regul~t1e daaronder uttgevaardtgd of vastgestel~, 
t1011 _thereunder, shall be liable; save as is in s_ub-section (3) overtre~dt of met nakomt wordt, behoudens het bepaal~? ~n 
provtde?, to a fine not exceeding fifty pounds or to imprison· sub·arttkel (3); gestraft_ met een boete va:n t en hoogste VIJfttg 
went w1thout the option of a fine for a period _ not exceeding pond of m?t gevangems zonder .d~ keuze v~n hoete van ten 
three months, otto both, such fine and imprisonment. hoogst~ drie maanden of met' betde zodamge boete en ge-

- , - . vangen1s, _ , _ . _ 
(3) If the master of a vessel· contravenes or fails to comply (3) De schipper van een vaartuig die. een bepaling van deze 

With atiy provision of this Act or any . r egulation thereunder Wet of een regulatiedaaronder betre:ffende pratiek of karantaine 
relating to pratique or quarantine, or makes any false' state- overtreedt of niet' nakomt of een valse opgaaf doet of een vals 
tnent or fal~e answer to any question in any declaration of antwoord geeft op een vraag in een gezondheidsverklaring, 
health, knowmg the same to be false, he shall be liable to a wet(mde dat dezelve vals is, wordt gestxaft met een boete 

' 
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fin!;) ~~t ·exceeding tw~ hUiidr.ad pound~ or to .. imprisonment. v~n ·ten hoogste twee' honderd pond of· met gevangenis zonder. 
,irithoil~: the option ofa fine for. a period not exceeding twelve de keuze van boete van ten hoogste twaalf maanden of beide 
mqritns, or to both such fine and imprisonment. . zodanige boete en gevangenis. . . . .. 

. . . " . ·• . •. . ·. . . · · . .· · . . . 88. W ordcn onder dit. ~oof~stuk bcvoegdhe~en door de ~IDJster . 
. ,\1m,ste~ not . 88. Whenever under this Chapter powers are exermsed by Goeverneur-generaal of Mimster m overeenstemmmg daarmeden etverphcht 

.to be hable tl G · ... G 1 tl M' · t · d th 'tl · · · · · · · · · · · · schade 
to pay com- le ~verno~- :nera_ or 1e-l' Ims er m accor ance_ . erewi I en met de ·.regulaties Uitgeoefend en wordt tengevolge van te vergoeden" 
pensa_tion in .and With the re~ulatwns and by reason of the exercise of such de uitoefenmg __ van deze bevoegdheden:--- , . i:'-dien rede-
exerclse of powers- · · . · . · (a) een vaartuig, persoon, artikel .. of· zaak vertraagd hke · 

. ~~~~~sr~!. . , .• (a)' any vessel, pers?n; article or thing is d.elayed or of verw~jq.erd of aangehouden;. o£ . . . ;~~~:f:~ bij 
sona.ble • . removed or detamed; or (b) een . art1kel of zaak beschad1gd of vermet1gd; uitvoering 
precautions (b) any. article or 'thing' \s damaged or 'destroyed; or of· , van Wet. 
ueed. ·. · · · · . . . · · · - . - · · ·. . (c) een persoon . beroofd van het gebrmk. van een 

D<:>finition of 
terms·.used 
in this 
Cha.pter. 

(c) anY: person IS depnved of the use. of any· artiCle or artikel of zaak, ' 
. · · . tlung, • , . . . . . dan is het Goevernement niet tot schadevergoeding gehouden, 

tl_1e Government shall not be liable to, pay compensatiOn, pro- mits behoorlike oplettendheid betracht en redelike voor.zorgen 
:v1d~d due care and reasonable precautiOns hav~ been taken to genomen waren om· nodeloze vertraging of beschadiging of 
avOid unnecessary delay or damage or destructwn. . vernietiging te vermijden.. . . ·. 

· 89., For the purposes of this Chapter..:... 

"tnaste~ '' in rela~i~n to. any vesse~ means the persor.. 
. ' (other than a pilot) having at the time command or 

charge of that vessel ; · 

' "oversea vessel " means a vessel other than one plying 
.qn1y between ports or places in the Union} 

"port . health officer '' means any medical practitioner: 
appointed by;or acting as such under the autb:orityand 

· ,instructions of, tP,e Minister: ' · 

CHAPTER VL 

v~.CCINATION AGAINST SMALL-Pox.. 

89. Ter uitvoering van dit Hoofdstlik wordt- ·, · · Bepaling van 
ohder· " schipper " in. toe passing op een vaartuig verstaan wo?rde~ g~-

. · de pei'soon (niet zijnde een loods) die op het betrokken bezlgd m dit · 
··d · h b 1· · f h · h h ft Hoofdstuk . · tlJ st1p et eve cvoert o et OJ?ZlC t ee over 

het vaartuig ; · . · · 
onder 'l oyerzees vaartuig " verstaan enig vaartuig niet 

. zijnde .een vaartuig dat slechts vaart tuss.en havens 
. of plaatsen in de Unie; , . . · 

· onder " haven~gezondheidsbeainbte " verstaan een genees.., 
kundige, praktizijn aangesteld door,· of als zodanig 
handelende, . op gezag en . volgens de voorschriften 
van .de Minister. · 

\ . 

, .. 
HOOFDSTUK VI. 

·, 

INENTING TEGEN ' KINDERPOKICEN (POKKEN) . 

Duties of , 90. -The 11Iinis~e~ may designate any officer· in the public 90. De Minister kan enige landsambtenaar aanwijzen om l'llc~ten van 
regJs~rar~ of ·sefvice ·to carry, out .. the- duties of ' registrar of vaccinatichi. als Tegistrateur.· van inenting en· inentings-inspekteur . in eeil ~eg,stra-
~~~mpatwn ;''or ·\,:iccination inspector for jl'nY defined are3: '' · : bepaalde streek dienst te doen, · · ' i~~~~i~~n en 
vaccination t~ ;, , ' inentings· 1 

inspectors. '!.::'"" . inspekteuts. 
Duties of :- ,\i9I. Every registrar of birth~ who registers the birth of 91. Ieq~re .reg;istrateur van gebo?rten~ die' de geboorte Pli~hten van . 
regifltrars oFJi 'child shall transmit to the parent or guardian of the child. van een kmd registreert, zal.een kenmsgevmg, op een voorge- reg,strateurs 
births. - :·:Or hand.t.o the persdn:reportin_&; the birt.h. a notice. on a forri,l sch_i:even vonn v~rmeldende. deyereisten va~ het·eerstvolgend ;::. geboor-

~prescribedl stating the :r equirements ()f the next succeeding art1kel, aaii. de ouder of _voogd van het km~ .toezenden, of 
: section~ together with such . . forms relating to . v!iccinatiOil deze}ve aan de persoon d1e de geboorte-aangtfte .· doet over~ 
.. as''the Minister may prescribe. . . ; handigen,_ t~z~men met zodanige V?_rmen betrefiende inenting 

.. ; ,. ; . . . . : welke de Mtmster mo<;ht voorscmi]Veii.. ' 
Duties of. .. ' 92. The parent o~ g~a~d1an of _every ch1ld. m the. Umon 92. De ouder o£ voogd vari iederkind in de Unie zal, ·tenzij 
paren~s or. shall, unlesl:l such child 1s msus~eptli,>le or un~t or. has suffe~e? zulk kind · onvatbaar! of ongeschikt is of aan kinderpokken Plichtim vari..,., · i~;r!':~~ '!},from s~na.ll-pox, cause such child t~ be succes~fully v~cc~n- (pokken) gele'den heeft, zodanig kind met · goede uitslag ouders of 
vaccination ' ated wtth pu~e {l.nd _tested calf vaccme _lymph b;r._ a dtstnct laten inenten met zuivere en beproefde kalfpokstof door .een ~oogde~ met 
of infants. .,:surgeon, public :vac~mator or other. med~cal practitioner,. and di.striktsgeneesh~er, pub!ieke inent~r . ?f andere gene~sh~ef- t~!ri~~~ti~g 

·;the pa~ent or guar~tan o£ every .s_uch_ ch1ld shall proc~re a:nd De onder of vo?gd van leder zodantg ktnd zal tevens een van vankleine 
tran_sm1t to. the regtstrar of _vaccm_atwn one o~ t~e followm~ de volgende · eertifikaten op . het voo.rgeschreven formulier, kinderen . 
.pertt?caJes ?n t~e ~()rm prescnb~d, ~1gned .bY. ad1~t~1ct: ~u~geo~- getekend door een distriktsgeneesheer, publieke inenter 9f 
puphc vaccn7ator or other medicaL· prac_t1t1~ner :-:"'- •· · · · andere genees4eer . ·verkrijgen en . ~an -de .. regj.strateur. :ivan 

-.~., . _(a} Cer~Jficate of . _successf~l. yac~matlo~;. · . . . iinenting doen toekomen ::..:_ · ·' · ··. · .·· ' · ~ , 
· (b) cert~ficat~ of m susceptibihty to. va~emation;. i . (c.i) een (}ertifika:at van geslaagde inenting; 

(c). cert~fic.at~ o£ tmfitness _for vaccmatwn: . (b) een certifi..~aat van qnvatbaarhei~ vool: inei).ting; . 
(d) eertlfieate that such .ch1ld has · suffered from small- (c) een certifikaat Yan ongeschiktheid·,,voor inenting; .. ·· 

,.., . .PQX. · , , ,, ., , . (d) een certifikaat .. dat zodanig .· kind· , aan 'de tkinder-
·J'he proof of .the; transmission of such certificate shall b,e . . po~~en ' (pok.~en) h,eeft_ geled~n. .•. . - . · . . . 

the entry of the particulars in the o.fficial register k~pt, by .. Het bc~IJ s v~ri. de · opzendmg v:an het certtfi~aa t zal 
:the registrar- of vaccination. i ziJn . . de. mschtl]VIng .. van .. . de . , btezonderheden . m :· het 
. Such· certificates· shan be transmitted so as to reach th'e officiele regist:r gehoul:len do'orde registrat~ur .van ine.nting. ; 
'reiistrar ofvaccination·within thirteen months after the birth .. Deze . certlfikaten .: mo~ten ~orde~ opgezo~den zod~t 
: 6(3; child or, in the case of\ a child who is unvaccinated at· the Zl] de regi~trateur yan II\e~tmg be~e1.ken b!nnen dertien m_aand~n 
commencement of this Act within twelve months a:fter· such n~ d~ g_e?.oor~e v~n e~~ kmd~ of.m het ge~al van ~en kmd 1at 
qommencement. ·. .. · '; · .. .. · · · .. · , : . ; met mgeent IS _btJ, de myoermg van deze Wet, bmnen twaalf 
· · · .· . · maanden na d1e mvoermg. - .. 

In11uscepti-{,:" · 93 •. ,A: _certl.fic,:ate •. ?£ · _insu&c'eptibility. _to. va~cina~ion shall~ 93. Een .' certifi_ka~t yan onvatb~arh~id ~oor . in,enting. zal O~ve.tbaar
. hilitY_ to vac;, .9nly; be given?~ a dtstnct surgeon, public· vaccmato~ or othe~ slechts door .een d1stnktsgene~sheer, pubheke mente.r, of · andere f:;~tloor · 
cmatwn. ., ·.n;tedic,al, practitiOner after three' .unsuccessful attempts . at geneesheer. worden gegeven'nadat door.hem, met tussenpoz~n g. 

-~ yac,:cination at intervals o.f DOt. lesS ,than, ODe • month hf~-Ve been van niet minder; dan e~n, maand', drie · D:iet-geslaagde . pogingen 
:;.;pi~de: .hy .him with pure lind tested. calf vaccine lymph'. i . totinenting met zuivere en beproefde kaJ.fpok~tof_~ijp g~4aan. 
""' ·4 ..- •. ··• - ' · - ~ · I . ' • I -. ' '

0 
• • - •• • • - • < ' .. ~ - I ~ • •• • · •- • · • -' · ~ ' 1.,_ · ·, • ' ' ' '-' ~ '• .. ' ' '• ' ' ' ..;. , ' ' ', ' . ' 
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Unfi~;.~s~ r~/ · · 9~ 'A · cer~ificate· 'o(" unfit~ess may postpone vaccinit~o~ · · >~4~ E~n ·~certifi~~a't: .:~~ri · '\j~g~s~~iktheii ·kan ; ~e. ~jn~~~-~g ~i~e~!!~t-~ 
yac~IflAtlQ~, .for .any. penod ,?Ot exceedmg t~ree !fiOnths, . but_ a hke ~~-duz:e!lde een tiJ_dperk va~ . met ~eer dan dr1e .maanden ineD._ting;_ ~-.~ 
· ·.' · · certificate transro1tted to the reg1strar of vaccmatwn may mtstellen, maar c.en~:·.dergeliJk: cerhfikaat toegezonden aan· · · · -.. ·· _ · 

postpone vaccination· for a . furj;her .. 11eriod · of ·three de1,registrateut van inenting kan de inenting _ gedurende ··: '':~~. :~ 
.1 ·months.: In . special ca~es where ·.a . certificate signed by e~~n.'yerder · tijdperk' van qrie: maanden nitstellen. In speciale .::; ., 1 
; .a medical practitioner · is furnished to the ,registrar· of geva]~en, waarin .aan de :registrateur vim. inenting een door 

'vacCination that· a child or person is suffering from some een .geneesheer getekend• certifikaat gezonden wordt dat een 
: rhronic coniplai'nt or disability_. the· nat.ure of which is de~ kind• of persoon lijdende is aan een clnoniese kwaal of gebrek, 
tailed in the certificate and that the child or person is un~ waarvan de aard word& opgegeven in. het certifikaat, en dat 
likely to be fit _to undergo vaccination before a specified date; het kind of de.persoon waarschijnlik niet voor een .yastgestel<.le 
th~ 1\Iinister may postpone vaccination for a specified period datum geschikt zaLzijn om de inenting te ondergaan, kan de 
exceeding three months. · . · Minister de. in~nting gedurende een bepaald tijdperk van 

. . . meer dan drie maanden uitstellen. 
~eva.ccma.-. 95. The Governor-General may, by proclamation applic- · · · · .. . w derinen. 
t.wn of chll- able to such area and to such particular races or classes of 95. _De · Goev.erll:eur-gene!aa.l kan hi) . proklamatie toe- · e 

'- flren a.t l k d d d t k b d f tmg van 't.\l;elva years persons as may be specified· therein, extend the provisions passel op e aan~ genoem _e.s ree en _Iezon ere rassen ~ kinderen 
of age. of sect~ on ninety-two as regards the vaccination of infants so klassen van peri)~>I~en _de bepahnge.n v:aD: artlke1 tw_ee en. negent~g ?P. twaalf

as to provide for the vaccination or re-vaccination of children b_etre:ffende. de. mentmg va? klem~. kmd.eren mtbrei~en ~en l~r•ge leef-
. who have attained the age of twelve years; and the paren~ em de yoorzielfifl:g. te make~ voor de ment~ng of w~d,ermentmg t•Jd. 

or guardian of every child to which such proclamation applies van: kmdere1,1 d1e. de leeftiJd van _twaalf · par bere1kt hebben, 
shall, subject to the conditions and exceptions contained in zullend~ de. ouder~ ,of. vo~gd van reder kmd ' waarop de pro
section ninety-two, cause such child to be successfully vaccinated kl~m.abe va~ toepassmg IS; _ond~rworp~n aan de v~~mvaard~n 
or re-vaccinated before he attains the age of thirteen years and e~ mtzo_n~tJ~-~gen )vervat ~? artl~~-tw~e e~ negenhg! zodamg 
shall, before. the child attains that age, procure and transmit )#nd ,yom;da~ h~t .A~. lee~~lJd: van dertiCn _Jaar ~er~n,kt heeft, 
one . of the certificates prescribed by .section ninety-two: met g?ede ~t~lagJ~~en men~en of wedennenten ;~n voor?at 
Provided that the furnishin~ of a certificate as prescribed he_t kind die. · _le~f~~]d berCikt ~en ;an . de door_ . ir artlkel 
, t?. the .. e~ec.t that ~he child . 138 . been successful~y vac- twee en . ~egentl[/ :V:?Wgeschreve,~ certlfikaten v~r~n]oen en 

_ cma~e~ · Wlthm a penod 0 £ five years before the ·c~Jld had opz~nden ::J Me~~-dle,n,,averstande .~at de ove~legg~n? van -~en 
a.ttamed the. age of twelve years shall exempt such child from c~rtlfikaat • ~~s voof~,e,5chr~.v~~ _.· houdende dat. ·. het kl_I~d 

·vaccination. A copy of such procl~mation shall be published ht~nen . een _ tiJd.[>erk:ran ·· VIJf- Jaar. ,~~oor~at . he~ ..- d~ leefhJd 
in at least tw,o newspapers circulating in such area., and in van ~waalfpren h.er~}~~ had, m~~- goede mtslag ~ngeent :wer~l,. 
such other ma-nner as the Minister shall prescribe. het kind van weden~el!tmg. zaiv:IJstellen. Zod~nige·pubhkat!e 

, . . · ~ · ·. · . · · . . z'al worden gepubliceetd<m ·nunstens twee ll!euwsbladen m 
Vaccination : 96•: ~very unvaccinated adult person, or the par_ent or guar~ omloop zijnde in zulk''een. streek en op· zodanige andere wijze 
of p~rsons dian of every unvaccinated ·child, in or entering the Union als 'de - li:Iinister:'mocht voorschrijveno~ · , ··' '· · .'· •: 
u!e~~n!n~h~f s~all, cause himself or such child. to be successfully vacc~nated ':· 96. ' ledere; ~iet : in~e~~te :voLwa~sen: .:p.e;rsoon, ' of• de oud~r Inenting va_n 
un-va.cci- Withm twelve. months af~er: the . commencement of th1s Act o~ voqgd van teder• nie~~mgeent kind, 1~ <de.· Unl~ o£ de Ume ~erU~~en b11~ 
nated. per- o~ a.~ter· entermg th_e Umon a~ the case. _may he, an~ sh~ll, bmnen komend, ~oet· z~chzelf ?f zodarug kind: bmnen twaalf n!,;. g~n ~n 
•u:i~~~ the · Withm the s.ame per~od, tra?sm1tto ar~g1s~rar of vacCinatiO.n ~aa:n~e~ n .a 'I~~ tn..":er.IG,-~gtre~mg yan _deze. Wet pf_;na )et yan _niet

,the a_pp:ropr1ate ·certrficate,signed by a distriCt surgeon, publrc bmnenkomen" v~n ,de U:me, 'liaar,·het geval mocht,ZlJn, _ met,~ngeen~ :,; 
vaccin~tor ?~ other medical. practitio7:1er. . . . . :· ·. goede~uitsl~g · late.~ :; ~ne'~tenj" en biimen. dezelf~·e~ -~~:rmijn' :a:~n ~=lt~;~ ;'l 

•· . The condJ.twns and except10ns descr1bed m. sect1on mnety~two de,registrateur van me:ntmg het toepasselike ~ertrfr~aat ;gete¥end . · · .. , 1 · 1 

shall mutat~s mutandis apply to any adult person or. child doot een distriktsgeneesheer, publielte i'rienter of·:a:n.'deiegenees-
. described in this section. · . . · . . : : · heer toezenden .• De vo&rwaarderi::eri~riitz~nderingen verineld 
;· , ._A. per~o_n shall: ~e deemed, t_q be un:vacci~ated if he. has in artikel iwe.e en negeniig gel den mutatis mutandis voor de 
not been, or fa:ils to prove-that_ he has been, successfully vac- +olwdsseiien of kindereli· bedoeld in dit :a:itikeL ·,: . ·• · • · ·· : ,.~:~· ' 
cinated. . · ··. IeUiand'i~l gea.cht •wOf.'!e'!l· niet il'igeeii(t~. zljn ' als)iL:hief'-c~-'.~ ~:': :,~ . 

. 
97 

'\nh . t• . . f met goede uttslag mgeent·1s geweest of zulks met kan bewiJzen. 
i!:v1dence of .. • ,, ere emergency vaccma wn or re-vaccmatron o · .,. · .· -'" . ·.. , : . . . , . . · B .. • 
vaccination children or adults has been carried out to prevent the spread 97; !)' anneer een noqq.-mentmg cf ·. wedermentmg, ,van km- . ew1~3 va;n 
· · 1 d 't I ' · · d · h · · · ·a · _. mentmg m '-':1 spema of sroall-pox or in the. case of the public vaccination of illit- eren. or vo wassenen .ge aan lS om. et. v.erspret en van ~e · 1 01trcum• erate person~ a list Or feO'iSter of those VaCCinated kept by the pokken_ {e Voorkome.n: qf in het,· gevai '~(an d~ pubJieke in en• g

8

~~:1te~. 
s anccs. • o ' · I t d I 1' · £ · · . vaccinator and duly certified by him, may be accepted as tmg van . on~e e ter e person~n, : za , eel).,:, l)l!t .fJ register 

evisJ-ence of vaccination or re-vaccination and may exempt van. d~,. mgeente pe!s<men . g~hquden : d9or:. de .r~ne~ter . ~ 
the persons concerned from the requirement of furnishing beho,orh~ do~r hem g~certdiceerd als beWlJS van lhentmg 
the .certificates prescribed in sections ninety-two or ninety· of wedennentmg .mogen worden aangenomcn en de betrokken 

: fi·ve~ . _ ., p~r.sl?nen. van de .,v~re~~.t.en va~ • h~t verstr;kk~n ( ,van~:·-d~ in . 
•' . . . . . . . ·· · . . . .. . art1kel.twee en, negent~g of .V.2JJ en negenttg voorgeschreven .-

Inspection . 98. 'Any person, or the pare:nt or guardian of . any child, certifikaten kunnenvrij~tellen~ · ' ·.. ~ . ; • 
subsequ~nt ·who has been va:ccinated or re-vaccinated by a district surgeon · 98.: Ieder: ·persoon :die; alsmede de ouder of voogd van· een Inspektie na 
~~;:accma- .. or. ·public ':accinator. un~er. this . Ayt may_ he required kind, dat door. een. distriktsgeneesheer .of publieke inenter inenting. 

~to ·present himself or :such ~h1ld (as the ?ase may be) at·the on.der deze}Vet mg~~nt o~ wederingeen~ is, ~an worden aa!tge-
.· _sam~ p~ace on the same ·da.}_',rn. th~ followmg wee~. or a.~ ~u~h. zegd. om~ Zich.Mlf of.b;et ~1nd onderscb,e1denhk op dezelfde plek 

other t.tme or place as the d1str1et surgeon:or pubhc vp.ccm.ator op·:dezelfde ·dag ' ',Vall de volgende week'·of op zodanige ·andere 
may appoint for the purpose of inspection and for repetition oi plekof tijd ais de4,istriktsgeneesheet 'of publieke inenter mocht 
the . operation if deemed necessary. ' ·· · · ; vaststellen aan te·rnelden voor inspektie en voor herhaling van 
. Any P.ers?n who fails to comply_ with such requiremen,t de· opera tie indien zUlks nodig wordt geootdeeld. Iede:r' die 

' s.hall be guilty o~ an offence. . · . · : · · · : verzuim~ ~an_ de. aanzegging te voldoe~ is ··schuldig aan ·een 
. · . . · "·; overtredmg . . •! · ,> : < .; · . - · ·· : . ' ;. :.··: ; 

Cha.r_ges_for':: :99. No char~e shall be n;ade to any !person, or {<(t~e 99. Aan geen :persoon. dii, noch aon de ouder.:of' voogd Betaling 
vacclUatton. parent or guardian _of any Qhtl.d, when such .p~rson or ch_1\d- 1s van een kind . dat door een distrikts"eneesheer haven- _voor . 

~·~accinated or. re·vac?inated_ b~\~.: dis.~rict. s.urgeo'n,:. :·Jo~t gez?ndliei,d.sbea.m..hte of· publi'eke' inente; In· · 'zijZ: offiCiele mentwg . 
... h.ealth ?fficer · or public vaccmator, m __ 'his . o*e1al _ caP.aCity, ll6eda~igheid ingeent of wedering~ent, is · zal voor de opetatie 
~ e1th_~r' I_n. respect ; ~f the oper.atlOn .or of _any, · cer_trficate of :Voor: eel? onde~ dit HoOfdstuk ver~trekt certifikaat· b~.t~li~g 
·furmsheil .. under this-Chapter. . .. _;:i:, _.,,.: gevraagd.worden., . · · ·, ,. - . ., .-: .· . . . 
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Emergency 100. In the event of the occurrence or : threatened: out- 100. In h~t geval van. het verschijnen of dreigen. van de !"oo~· . . 
vacciriation brea~ of small-pox in any area~ . kinderpokken (pokken). in· eliige.st~eek_: . . . . . . h:~ v~ 
of popula· · · . · . . . . . . . (1) kan de plaatseli~e autonte1t of de gel?-eeskundtge amb- streken te. 
!~r~~n':"das (l) the local aut~on~y or tts medical officer of he~lth tenaar van gezondheid . of de distnktsgenees~eer of dreigd door 

·with f<mall- , or . · the . dtstnct surgeon . o~ other Go~ern- . andere Goevernements geneeskundige ambteriaar .~en de kinder- · 
pox. ment medwal officer m~Y. reqmre any · person · to · ieder die kort geleden op de een of andere WIJze pokken 

be .forthwith vaccinated or .re:vaccinated who has aan besme_tting · door kinderpok~en (pokken) is (pokk~n). 
or IS SUSpected to ha~e be~n In any way r~cent}y blootO'eSteld geweest of ~Verdacht WOtdt aldus t e zijn 
exposed to sma:U-pox mfecti?n, or may reqm.re the blootgesteld geweest aanzeggen dat .~ij zic.~ .dadelik 
parent or guardia;ll of any child who has or IS s~s- laat inenten ·of wederinenten of kan ziJ of hiJ de ouder 
pect~d to have been ~0 exposed to. have such child of voogd van een kind dat aldus bloot~es.teld is geweest 
v~c.cmated or re-vac~mated forthw~th. · Any person ·of verda.cht wordt blootgesteld te ziJn geweest aan-

; lat~mg to comply With such requnetnent shall be ieggen dat hij het kin,.d onmiddellik za.l laten i~en~en 
- gmlty of an offence; of wederinenten. Ieder die verzuimt a.an de aa:nzeggmg 

{2) th~ local authority . may, or when . instructed te voldo~n ~s schuldig. a:an een overtreding; .. . 
by the Minister so to' do ·shall, require all persons, (2) kan, of . m.d1en ~e .Mm1ster zulks gelast, moet de 
or ' specified classes . of persons within an area. de- plaatsehke au,tor~tett all~ personen, of zekere ~epaalde 
fin~d to attend at centres according to instructions klassen van personen I.n e~n aange~ezen ,knng a~n-
iss)led and to undergo inspection, . vaccination or zeggen . om overeenkomstig UI~~evaardtgde u;tstruktl_es 
re-:Vaccination as ~ircumstances. may require. Such ?P z"e~ere centru~s te . verschiJnen en daar mspektie, 
instr\)ctions -may be issued by notice . in the . press, . menttng of .wedennentmg te ond~rgaan naar. gelang 
or , by notices posted in public places or otherwise ·· ~e omstand1ghedenm~>ehten v~reisen. De:r.e ~nstr~k;- . 

. as may }>e deemed sufficient by the local authority.( ~1es mogen ,worden ].utgeva.ardt~d door . kenmsgevmg . 
. . Non-attendance ·shall be deemed ·to be an m . de pers, of door kenp.~sgevmgen aangeplakt op 

. :ff • · · · · openbareplekkenof anderszms, naar gelangde plaatse-
. 

0 
ence' like a.utoriteit voldoende mocht · oordelen. Niet~ver-

(3)- any district surgeon, public vaccinator or medical · schijning wordt ~Is een evertreding .hesch?uwd ; . . 
practitioner duly authorized by the Minister , or (3) kan een distriktsgeneesheer, pubheke menter, · of 
the · local . authority may require an-y person geneesheer ·. behoorlik gemachtigd door de · Minister· in such area to furnish satisfactory ptoo£ (includ- .()f d~ plaatselik~ ·, auto;riteit, _een ie.der ~_in zodanige 
ing the exhibition of vaccination scars) that he has .. ·streek. aanzeggen om bevredtgend be~IJS .te Ievere~ 
been successfully vaccinated within ,five year~ imme- ' {met inbegrip van het ton en .van entinerken) dat hl] 
diately preceding the date of: such reqmrement. binnen. de vijf jaar onmiddellik voora£gaande aan 

· A..D.J person _who fails t(! fumis~·such pr~oias r~gards de. datum van de aanzegging. met · goede tiitslag 
h~mself or a!\ regards any· ch1ld of wJ;nch he ~s the ingeent is geword.en. Een · ied1er die · in. gebreke 
pa.rep.t or :·guardian, an~ refuses to ~now, h1mself . . blijft zodanig ·bewijs te leveren ten 'Opzrchte van 
or, su:ch child to be vaccmated, shall be gmlty of an hemzelf of van ·een kind w:o.arvan hij · de ouder of 
offence. ·. - · ·voogd .is en weigert om zichzel£ of het kind te laten 

, . , . . . .. inenten is schuldig aan ee~ overtreding. , :: . , 
Obtaining of lQl. Any person sh~ll .be entitled,. ·on pay~ent of 101. Ieder persoon, ia tegen bet:tling van de foot.di.e tnocht_ Verkrijg~n 
copi~ of . such fee ~s may be prescnbed, to b~ supphed. by a registrar of worden voc;>_rgeschreven gerechttgd door . een . reg1Strat~ur van ko~teen · 

<certificates. vaccination with a copy of any certificate wh1ch has been fur- van inenting voorzien te worden van een kop1e van een certrfi~ van cerbfi-
n\.s~ed to··,the -registrar concerning su.ch person or any rhild ka~t dat aan de registrateur verstrekt is geworden betre:ffen<Je ka.ten. . 
of: which· he is the parent or guardian. ... • . zodanige persoon of een kind waarvanhij de ouder ofvoogd 1s. 

· · , . . . . . . . 102. Iedere super~ntendent of. pe!soon a.an het hoold. van Inerttlng vatl 
Vaccination : 102 . . :Ev~ry . supertntendent ?I person .ln . charge . of e~n leprozengesticht of krankzinmgenge~ticht of bosp~taal yerJ?le~gd:i~
?f ~ma.tes of a 1eper t~stltutwn or mental h~sp1t~l or chrome s~ck. hos~nta~, vopr chroniese zieken, tronk: ge':an~e~n.s, verbe~ergestrcht, ~~n:nnch 
mstttut10ns. gaol, pnson, reformatory, pen1te?tiary, o~ o~her s.m1lar msti- sthtfinrichting, of andere dergehjke mnch:tmg zal 1edere ve~~ 
· tution? · sh3;ll ca~s~ to be va~cu~ate~ Withm .fourteen ~ays pleegde daarin, wiens gezondheidstoestand toe1aat ~at ~I] 

· follow1ng h1s adm1ssion to such u:~stltut1on e~ery mmate .the~eof inenting ondergaat' en die niet in de loop van de onmtddelhk 
w~o; being in a :fit · state of h~alth to _u~?ergo vaccmatwn, voorafgaande vijf jaar met &oed~ uitslag. is _in&een~, binnen 
~I!l.~ no~,;· been succe~sfull~ vaccinated w!thm the. five years veertien dage~ na ~ijn ?pnemmg lil z?da~nge . . lnriCh'tmg .Iate_n 
1m~ed1l!otely _prec~dmg; 1f such per~on 1s at, the tnn& un~t to inenten. Indien zodamge persoon op die tl]d ongesch1kt ~~ 
unclergo _vaccmatwn he shall be vaccmat~d ~s soon as he 1s so oni de inenting te ondergaan zal hij ingeent worden-zodra hiJ 
fitJ · ~'r:.:· · · · · · . · daarvoor. ge!>c4ikt is" · . · . . .· · · · 

:::.: . . . . . . . ·' . . 103. (1) Geen kind< mag worden opgenomen' o£ de lessen Schoolbe· 
School : 103:·; (1) N~ chtld . ·shall b~ · adm1tt~d ~0 or atte~d bij_won.~n in enige school voordat aan· h~~ hoofd van ~e school zoek. 
attendance. any school until ther~ has ~een produ?ed to the . person 1~ een certifikaat of ander· voldoend bewiJs oVergelegd IS dat de 

charge.:.thereof a . cert~fi.cate or ·ot~er sat1sfactory · eVIde~ce that bepalingen van· dit E:oofdstuk ten aanzien. van dat kind nage• 
the · J?rovisi?ns' o_f , th1s Chapt~r m· r.espect ·of such ·chtld have komen. zijn. · , . · . . · . 
been comphed .with. · . ' ·. . . .· · .. · : ' (2) Ten 'einde zich te vergewissen of de bep~lingen v~n, .sub· 
· ,. ·' ·. · ' · . ~ . · ·. - artikel (1) inachtgenomen worden, w-ordt .· red ere d1stnkts· · 

(2)t:For ~he purpose of. ,ascertalm.ng whether. th~ proVISIOnS geneesheer, publieke inenter, o£ andere Regerings geneeskundige 
of s~b-sectl~n . (1) are bemg ob~erved, every di~tnct surgeot;t. beambte mits deze gemachtigd en gelast om, telkens wanneer de 
publw vaccm~tor or other, Government I:DediCal . officer Is b.oofdambtenaar vim gezondheid : daa~toe in.struktie . geeft 
he!eby authonzed· and·. ~eqmred whenever mstructed .by the enige school te bezoeken en de daarin aanw_ezige kinderen aan 
?hie£ h~alth officer ~o vlsit any s.chool, and mak~ therem su.ch zodanige inspektie te onderwerpen als hem m staat zal ste~l~n, 
mspect:on of the. children ~ttendmg there a~ as Will enable hlm de hoofdambtenaar van gezondheid de voorgeschreven bte• 
to furms~ prescribed particular~ to ~he chief health officer as zonderh.eden . te . verschafien omtrent de kinderen ·die niet 
to the chtldren who are unvaccmated. · . - t ··n · · 

·. . . mgeen :t;lJ • . : . . . . . 
· , · · .. · · · . · ·h ! · i t (3) De administrateur verstrekt een jaarlikse opgave aan 

. (3) T~e admimstrato!- shall furms . an annua ret'Urn . o h~t de artement .van volks ezondheid, .. het getal . _en de, bie• 
t~e ~epartment of Pubhc. Health s~oWI1lg the n~tnbers of a~d zonder&eden aanwi"zend vang de niet in eentekinderen, school· 
particulars as to unvaccmated chlldren attendmg schools lD d . .. . . . .l . . . hi" .g het be "tis van zulke 
his Province, as far as he possesses such information. ~nlia~nht.m ZI)n provmcie, voor zover l m ZI , 

1 c mgen. . . 
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Me~bers of 10<1. No' person shall be appointed to any. post in the 104. Niemand zal tot een ambt in de publieke dienst . of P?-hliek• 
p~blJc se1~· public service or in the railway and harbour administration, or bij de t;poorwegen en havens administratie worden aangest~ld, diena1.t.t, f'. 
VICe, po ICe 11· d • l' d { f • t d th f d r· • f d a· • h d • a· pO I JC O or defence to enro e many po Ice or e ence orce, or appom e to e post o oor een po 1t1e o ver e 1gmgsmac t wor. en m 1enst verdedi-
be vncciM- of sanitary inspector or any similar post by any local genomen of als inspekteur yan gezondheid of in een andere gingSm.acht 

.- ted or fe· authority, who does not produce satisfactory' proof that he dergelijke he~rekking bij · ~en plaats~_like .autoriteit wor~en !lloe~cn 
~accinated. has- · · . . aangesteld, dte geen bevredtgend beWI]S kan levereD- dat hl]- mgdee~t of 

{ ) d . I . . d · f we erln-
(a) been successfully vaccinated: or · · · a met go~ e wts ag; mg~ent ~s gewor en; o .. geent zijn. 

. . • • . . . (b) onvatbaar voor mentmg IS bevonden op de Wl]Ze 
(b) been found to _be m~uscept~ble t~ vaccmatwn. m the besehreven in artikel drie en negentig ,· . of 

~anner descnbed m s_ectwn nvnety-three; or (c) al:reeds aan de kinderp_okken (pokken) geleden 
(c) has already suffered from small-pox, heeft, ... 

or who does ~ot undertake ~ithin·· one month to submit of die_ .niet onderneemt .~ich binnen·een 1~aan~ , <J.an inenting 
himself to vaccil~ation and to produce proof of suc<;essful t~ qnderwerpen en ~eWIJS te leveren_;van mentmg met goede 
vaccination, or within three months to produce proof of mtslag~ of bmn~n dr_1e maanden beWlJS te levcren van onvat· 
· .. ·b·1· · · · · baarheid voor mentmg .. 
msusceptl 1 1ty to vaccmatwn. ,. lOS (1) D M" · t · 1 · h lh. ·a b · · fd k If v t kki . . • e m1s er za een oeyee e1 eproe e a - ers re ng 

Supplies of .105. (1) The . Minister shall provide and cause -to be kept pokstof te allen tijde laten houden op plekken door kennis- van ka.lfpok-
va.ccine at al1 times, in places to be specified by notice in the Gazette, a geving . in de . Staatskoerant te worden · bekend · gemaakt, ~toff:~; 
~ymph, ~nd supply of pure and tested calf vaccine lymph, and issues thereof zullende daarvan' kostelo'ze uitgiften mogen worden gedaan ~~: ~g a':!n 
~~~:u=nto may be made .to local authorities, medical practitioners and aan pla.atselike autoriteiten, geneesheren en a.nderen, onder· verboden. 
ann, etc., · others free of charge, subject to regulations made by the worpen aan regulatiesdoor de Minister met betrekking daartoe 
forbidden. Minister in that behalf. · · · gemaakt. . · · 

. . . . (2) Een ieder die zichzelf of een ander inent met entsto:f 
(2) . Any per~on who- moculates himself ?r any other per~ verkregen van een aan kinderpokken (pokken} iijdend 

son w1th mater~al tak~n from a person suffenng from sma;llpox, persoon, of van een entblaar op een andere persoon, is schuldig 
·or from a vaccme ves1cle on .another person; shall be gmlty of aan een overtreding .. , , 
an offence. · 106. (1) De Minijte.r kan regulaties maken- . , Minist~r \um 

Ministerma_y· 106 (1) The Minister i:nay make regulations- (a) Voorschdjven:le vormE-n win c«>rtifikaten, kennisge· regk~atws 
_..J.na:ke regu- vingen, opgav~n, en aantekenboeken te worden ge• rna n • 
. "!Pa.tJOna. (a) prescribing forms of certificate, notices, returns, and bruikt in ve.rband .met inenting, en vaststellende 

books of record to be used in connection with de informatie. welke daarin moet worden gegeYen, 
. va.ccination,. and defining the information to be. fur- en gelastende de verschaffing en voorschrijvende 
nished therein, and requiring the furnis.hing and de gebruikswijze daarvan door registrateurs v:an ge-
prescribing the manner of use thereof by registrars boorten, registrateurs van inenting, distriktsgenees· 
of births, registrars of vaccination, district surgeons, .· heren, publieke inenters, plaatselike autoriteiten; ge-
public vaccinators, local, authorities, medical prac· . neesheren, ouders of voogden van kinderen, personen 
titioners, parents or guardians of children, person!. . aan het hoofd van scbolen, werkgevcrs en anderen; 
in charge of schools, employers of labour and others; (b) voorschrijvende en uiteenzettende de lllichten vim . 

(b) prescribing and defining the duties, in connection distriktsgeneesheren, publieke inenters, haven-gezond- .· 
with vaccination, of district surgeons, public vac- heidsbeambtert en anderen in dienst van het Goe-
cinators, port health officers and others employed bj vernement', met betrekking tot inenting; · . 
the Government; · ' · ' (c) bevoegdheden toekennende en plichten opteggende in 

(c) conferring powers and imposing duties in conn~ction verband ·met het uitvoeren van of doen ondergaan 
with the carrying out or enforcement of vaccination van inenting,~ aan magistraten, ambtenaren van het 
on ma·gistrates, officers of the Native Affairs depart7 departeme~lt van N aturellezaken, vrederechters, ledcn 
ment, ·-justices of the peace, members of the police van de politiemacht of andere staatsambtenaren, 
force or other Government officers, local authorities, plaats~like autoriteiten, personen aan het hoofd van . 
persons in charge of schools, employers of labour, scholen, werkgevers, · natl,lrdlehoofdeu, hoofdmannen 
native chiefs, headmen· of locations·, and others ; van lokaties en anderen ; . 

· :(d) de voorwaarden voorschrijvende waarop po~stof !!ratis (d) . prescribing the conditions under wh,ich vaccine lymph d ~ 
may be supplied free of charge to medical prac· mag wor en verstrekt aan geneesheren, plaa.tselike 
titioners, local authorities and others j auto~teiten,_ en a~~eren; 

1 

· · ' . . • · · , 

·, . (e} de _WlJze voorschnJvende waarop de mentmg moet 
(e) prescribing the manner in which vaccination shall be 'verricht worden en de voorzorgen die door hen die 

performed· and the precautions to be observed by de inenting verrichten en door de ingeente personel1 
those . performing it and 1 by the persons or the o£ de ouders of voogden van ingeente kinderen moeten 
parents or guardians of children vaccinated; genomen worden ; · · .· 

(f) as to the appointment of places and times for the per- (j) betreffende het vaststellen van plekken en tijden 
formance of public vaccination and the notification voor de verriehting van publieke inentingen en voor 
to the public thereof. The times so appointed shall · het verwittig'en van het publiek daarvan. De aldus 
not be less frequent than once in every six months vastgestelde tij~en zullen' niet minder dan eenmaal 
in urban areas and once in every twelve months om 'de ze::~ maanden in stedelike str.eken en eenmaal 
in rural areas ; · 'om de twaalf maanden in plattelandstreken zijn ; 

(g) prescribing the special provisions which shall ~e ob~ (g) de speciale bepalingen voorschrijvende.·welke in. acht· . 
served relating to the vaccination and re-vaccination moeten worden . genomen· met · betrekking tot · de 
of persons of particular races in l!eu of the provisions inenting of wederinenting van personen van hie-
elsewhere contained in this Chapter; . zondere rassen in plaats van de bepalingen elders .in· 

· dit Hoofdstuk vervat ; . 
' · (h) providing fC\r the vaccination or re-vaccination of (h) voorziening makende voor de inenting of, weder-

persons of particular races or different ·classes 'of inenting · van personen van biezondere rassen · of 
persons, and assigning where deemed desirable the verschill!lnde klassen v.an personen en ·Waar zulks 
responsibility -for the carrying out of such vaccina- wenselik wordt geacht de verantwoordelikheid voor 
tion · or re-v.a.:cination to local ·authorities or em• het uitvoeren van zodanige inenting of wederineriting 
ployers' of labour j opleggende aan· plaatselike autoriteiten of werkgevers ; 
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. ' ::{i) a_s to th~ · application and enforce~erit'ofthe p~ovi~i~ns .• (~) betreffende de tqepassipg en het doen naleveli ' van 

;. · . of this · Chapter to perso.ns entering the Unioir, .. · 'de bepalingen van dit . Hoofdstuk door personen 
whether by land or sea, and for requiring, where . die de Unie binnenkomen, hetzij over land. of uit zee, 
deemed necessary, the :vaccination or re-'vaccination en vqor hl'\t f\isen v&n de im~nting of wederinenting 
of. any person before ~o entering; van pe~s~nen wa~neer .zulks nod1g wordt . geacht 

.: .... · . . . -... 

d · ·ll f · · · · ·· · . . · · voordat Zl] aldus bmnenkomen · an genera y or better carrymg out the prov1swns and · ' 1 b · - ' · ' 
· .;tt.taiJ1ina the obJ'ects 'and pur oses. of thi,; Clla ter. en m t a .gemeen om de epahngen va.n dtt Hoofds~uk peter te 

· (2) A~y ·pe . 1 t P ·· f .1 tp 1· ·.tl kunnen mtvoeren en• de beoogde doelemden t e bere1ken. 

Certificates 
t6 be· 
Bdmitted as 
evidence. 

. . :rson w w con ravenes or a1 s o comp y WI t (2) E · d d ' 1 t.. ·kt d ·· di 'k~ I 
any -reaulat' n mad · d tl · · t' 1 11 b 'It . f en 1e er 1e eeu regu a Ie gemaa on er t artr e 

; .. 0 10 . e un er us sec ron s ta e gUI y o ·an h dt f · t k t • h ld' - di offence. . sc en o me na om . 1s sc u tg :_tan ee'n ?vertre ng. . 
. , , . . .. . · . · · 1~7. In een verv~lgmg onder ~t Hoofd~tuk zal ~e over- Certifika t.en 
. , 107. In al!y prosecution under this' Chapter· the produc- leggmg va~ e.en c~rtifika'+t.of ee~ Ul.ttrekselmt•een .offici~ela~n- zull~~ als 
tion o~ a . ~ert1ficate or of ap extract from an c fficial.record signed tekenboek , g_etekend d?or een dis tnk~sg~neesheer, J;>U bli~ke . m- t.:ewtJsleve- · 
by a .d1stnct surgeon, pubhc vaccinator port health officer · regis- enter, haven-geztmdhe1dsbeambte, teg1strateur van u~entmg, o£ rmg worden 
t f . . . ffi ' . ' . d bt t ld d d't H . fd k 1 b .. aangenomen . . rar: o . vaccmatwn, or other· o cer appomted under this an ere am . enaar, aanges ~ · on er 1. . oo_ stu , .aS· eWIJS · 

. Chapter shall be evidence of the facts therein stated ·until the van de daarm genoemde fe1ten worden aangenomen totdat het 
. contrary is prqved. . . . . . . ' . tegendeel .. be_wezen _word.t· . ' . .· . . ( .. .· . . •. ·. ' : 

c · • : . ; · ·' . ·· . · · . . . . . 108. Een 1eder d1e, met daartoe gemacht1gd ZlJnde onder .Straffen v.~qr 
Eenaltles lU : . 108. Any person who, not bemg authorized under .. thls dit Hoofdstuk, een certifikaat of verklaring met betrekkina tot val5fl .certtfi· 

frelspect· o~fi , -Chapter, signs or issues any certificate· or statement in respect de ine)lting van een p. ersoon ondertekent of uitreikt en"' een katen.en ,, ,; 
c::'~ ~~r~~~e ·of the · vaccination of any per$o~, and any ·person-who makes ieder die een valse inschri]' vi.ncr doet in een 'regist er · ~alse veri>)~

. f l t . . d 'fi - d " ' rtngen. . .\ statements. a 11.Y a se en ry In any regt·ster, recor , or certt cate~un er aantekenboek of certifikaat onder dit Hoofdstuk weterlde ·. ·.> ':: -,;; 
:th1~ Chapter; • knowing it to be false, shall be guiliy of an dat· zij vals i~, is scl).uldig aan .een overtreding. ' · ' · 
o.ffence. · · · . . . · 109. Publieke inenting onder deze Wet zal door distrikts- Inenting 

vae'cination . 109. Public vaccination under this Act shall be carried geneesheren, pu~lieke inenters of. andere g~neeskundige bea~b- ~~:te~~~e
~Y: l~y v~c- out by dist:rj ct surgeons,. public vaccinat?rs or otller medi- ten wordeD: verncht, doch w_-aar dit onder b1ezondere omstandig-
cm~ttor~. - . c;:al · officers but where. deemed necessary under special he~en no~tg geoordeeld wo~d~, en onderworpen ~an de regu-

.. . ' . . circumst'ances, .aJ?-d subject . to such , regulations as may be laties welke door . de Mmister met _t/~trekkmg ' da~u~oe 
made by the Mmlster in that behalf, the :Minister may• autho- mochten gemaakt . worden, k~n de ll,limster de bezlg~ng 
riz~ .the employment of lay vaccinators who have been certified gelast.el?-. van leke-ment~!s· dle 4oor een ~enee~kundrge 

;hy, .a ·medical practitioner as competent to perform vaccina- pra~tiZlJll . be~waam Zl)D verklaard OJI1 mentlng te 
· tion. N 0 person shall be so certified until he has vaccinated vernchten:. N1~m~nd zal aldus bekwaam v~rklaar~ worden. 
twenty, persons under.the personal supervision of the medical voordat ·hl] tw~ntrg pe~s~?en ond~r P.~rsoonhk t~ezr~ht Vftn 

Definitions 
in thjs 

· Chapter. 

. \ 

. practitioller. Such vaccinators shall, as far as possible, only een geneeskundige praktlZ~Jn heeft mgeent. Zod~mge menters 
' be e'~pl?:yed under the supervision of a medical practitioner and !,ullen, voo~ zove:r ~?.gehk, slechts OD:der . toeziCht v~n .een 
submiSsion for vaccination by anv. such vaccinator shall be ,eneeskund1ge prakt~ZlJD .worden. geb~z1gd, zu.llende n~emand · 
.voluntary. , ' · . _ · ~ · , · kunnen worden verphcht ztch a.an mentmg door zulk een menter 
, .. ' ' · . ·. . ' t e onderwerpen. ·: . 

.. ··110. )!'or ·the purposes of this Ohap,ter---, . 110. Voor de doe1einden van dit . Hoofdstuk ·za.l...::. Wo~rdver·:--:- ' 
··:· 1 " public vaccinator,. ·means a medical practition'er ap-_ " puhlieke inenter" betekenen een geneesheer aangesteld ~anngen m 

• t d d th · A · f · · · · d d W · · · · h · dtt H oofd-. . , . po1n :~ ~n er . 1s_ ct to per or~ vacci.natwn ; . · _ o~ e! eze et om mentmg.en te ver_r1c _ten ; . , . stnk. · _ 
.. · . the d1stnct surgeon shall be a pubhc vaccmator withm d1stnktsgeneesheren zullen m hun d1stnkten pubheke · 

· .'· · · · his_ distric_t; · ·. in enters zijn. ·· · · 
r·. " _succ.essful vaccination'! or "successfully . vaccinate~" " ine_nting met goede uitslag " of " met' goede uitslu.g 
· · "means the production in a person not previously mgeent" _betekenen het bij een nie,t van te · voren 

' · successfully vaccinated of a total area of vesiculation met. goede uitslag ingeente persoon . te . voorschijn 
of not less .than three-quarters of a square :inch by roepen van een niet minder dan driekwart, vierkante 

- .~·: ' ·· vaccination ·or the skin at three or more points not duim grote _blaar door inenting in de huid op drie __ of 
, less than one inch apart ; · 1 · meer niet minder dan een duim van elkaar verwijder~e 

.·' " succes8ful ·re-vaccination " · or "successfully re-vac- f. . pun ten ; . . . . . 
"" ·cina:ted ' , ·-me3lls the production by vaccit1ation, of · \_ '.' wederinenting met goede uitslag " of "·met goede uitslag 

,one. or more vesicles in a person who has previously weder ingeent" betekenen het door mid del van inenting . 
. · been successfully vaccinated ; . • . te voorschijn roepen,van een blaar bij een persoon die · 

.. .. .. ., vaccination?' means the inocttlation ot the skin with alreeds eerder met goede uitslag ingeent werd~; .. 
··' · calf vaccine ·lymph ; and " re-vaccination " means " inenting" betekenen bet in en ten van de huid met 

the vaccination of·a person who has previously been kalfpokstof en1 " wederinenting" het -inenten · van 
successfully· vaccinated. · · .een persoon die alreeds eerder met goede uit.slag 

... · · , ' ' - · '· ingeent is~ · 

HOOFJ?STUK:· VII . 
: · ~- · :·Pu~LIC W ~TEii' SuPPI.lES, MEAT, MILK AND oTHER 0PENBARE W A~ERVOORZIENING, VLEES, · MELK EN AND.ERE 

CHAPTER· VII. 

AwricL'Es · oF. Foon. VoEDINGsMtnDELE:N. 

Duty oflot'al .111. it shall . be the duty of every local auth()rity to take . 111. Plaatselike autoriteiten zijn v erplicht om alle ·wettige Plic~t van 
authority,as all lawful, necessary and reasonably practicable· measures::... en redelik mogelike .maatregelen te nenien-. . · · plaatselike 
to pollution £ · · · 't -of water ··' (a). or prevent1ng the pollution so as to endanger health (a) tot voorkoming vanverontreiniging welke gevaar voor ~utorttet m 
supplie!. . . ; , of any supply of . water . which the public wit.hin. its '.de gezondheid oplevert van alle watervoorzieningen za_k~.,.':'eron~ 

· district has a right to use and does use for drinking die het publiek binnen hun distiikt het recht heeft te ~:~~~~0~;. 
. ; . . Or domestic purposes (whether SUCh supply is derived gebruiken en gebruikt als drank of ·VO.Or. huishoude- ziening . 

· : from sources within or beyond its district) ; and like doeleinden· (hetzij zulk een ' voorziening afkomstig 
· -- : (bff<i'r purifying any such supply 'whi~h . has · becon1e so is ui~ br~ml?-en bin~en of b~iten haa~ <ijstri~t) ; en 

·polluted, · (b) tot zu~v~rm9 van emge zodamge voor z1enmg dte ver-
. . .. . . . ontre1mgd 1s geworden, . . . · 

. and.· to~· ~11.ke measures; (including, . if:necessary, proceedings at en om maatregelen te nemen (zo nodig gerechtelike) tegen ieder 
law) against any person so polluting any such supply or pol~ die zulk een watervoorziening verontreinigt tot hinder of gevaar 
iutmg a11y stream so as to be a nuisance or danger to health. van de g.ezondheid. , , .·. . . 
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' 
HegulaLions. : 112, (l)".The Minister may make, and impose on local • 112. (1) De Minist.er kan regulaties maken en plaatselike RPg~la.ties 

auth01:i(les and inagistrates. the , duty of enforcing, regulations autorit·eiten en . magistraten belast(m inet' de uitvoering van 
iu) respect of defined ·areas- r~Sulaties i~ zekere orns'chre~en streke_n-: .. . · . ~ 
•;>~ ' (af prohibiti~g. bathing iu, and prohibiting or regulating · .: (a) vcrbtedendc bet baden Ill, en verb1eden~e of regelende 
.. . ;r ... .the 'washing of clothes or other articles or of animals ' h~t wa~sen van kleren . or andere artl~el,en of van 
-... :, in, or . in any' place draining into, any such water J~eren m, _of _op plek~en afwaterende m, z_ulk ~eu 
; ·.. supply as is in the last preceding se9tion men- watervoqrzlem_ng . a.ls m het voorgaand artlkel ge-

'tioned · · noemd wordt , 
' .. : . • . . (b} verbiedende of regelende de oprichtipg van gebouwen, 

' (b) proh_!,bJtmg or . rc_gulatmg · the erectJOn of dwelhn?s, . sanitaire inrichtingen, stallen, veekralen, varkenshok-
san~tary ~onvemence~, ~tables, . cattle ~raals, ptg- · ken, struisvogellopen, dipbakken, fahri~kcn · o.f. 
styes, o~tnch pens, d~ppt_ng tanks, factones 07. other ' · ., _ an~ere_ werken ,welke· gevaar . voor schadelike .. ,ver-

::.;:·. • _works hkely to ent:ul nsk. of ~a~~lful polh,hion. of ontreiniging van z.ulk een watcrvoorziening · z(iuden 
C .· . • any such: w_ater SU~)~l~, ~J: · prO~lbltlng ·or regul~t~ng kunnen opleveren of verbiedende of' regelende het 
-. · ~he deposit }nthe YlCJmty of,_or many place draJ~mg . neerwerpeu. van mest, vuil, of schadelike of walge-

. . mto, any_such supply, of aJ?-ymanure, filth or noxwus like zaken in de buurt van, of op een .plek afwate-

. or o~enstve matter or thmg, r'ende naar, zulk een watervoorzienhig, · . . 
aiid• generally, for preYenting· the pollution so as toeudanger en in het algemeen, ter .voorkoming -:an verontreinigin~, ?ie 
health of any supply . of water which the public within its g?vaar voo~ de ~ezondhCid ~ple!ert, van een watervoorzie~ung 
.district. has a right to use and does use for drinking or domestic die het p~bhek bmnen hun dtstrrkt h_et recht _heeft te ~ebrmken 
purposes and for purifying any such supply which has become en ge_bru~kt als dr_ank of ~oor hm~ho!ldeh~e doelemde~ . en 
so polluted, and for preventing the _pollution of str(lams so as to ~er,zmyenng.van emge zodall.lg_e voorztemng dte.zo v~r~n.tr?lmgd 
be·-a nuisance or a danrrer to health, IS ge~orden en ter voorkommg van de verontrem1gmg . van 

"' . strom en tot hinder of gevaar voor de g~zondheid: .. 
• (2) · Reg\tlations under this se~tion shall be n~adc \Vi~h due · (2) ~egul_aties ond~r dit artikel worden vastgesteld met 
regard ~ t.o tL'e interests of a"ricultural or any other industries. hehoorhke. machtnem1 ng van de bclangeu van de landbouw 

·· . . "' · · · o£ andere industrieen. · . · 
:~h~1~:· of • 11_3 .. No llerson shall sc!!, or s~all prepare, keep,. transmit 113. Niemand zal : mellr, i ui ve.lprodukten, vlees of eei1 Verkoop, 

or _expose for. sal~, a~1y nnlk, u a1ry-· produce, Ine<~t or .other ander vocuiugsmiddcl, dat niet sdwon, zuivcr;· ge.zond en vrij enz., nm 
art1dc of (ood whtch JS not clean, wholesome, s_ound al}U free van zickte besi'netting of veroutrCinigincr is verkopen · bereiden ~ngez~nde, 
f~oin a~1y di:>case or infection or contaminatio'n ; a1_1d no person houdcu; ~crzcnden of te koop stellc~1 ~f zondcr' afdoend~ v:~~~~r':-of 
shall collect,. pre par~, manyfacture, ~eep, transmit or expose maatregelen tegen of tcr voorkoming vim b~smcttl.ng of veront- nigd~ · 

some, 
r ltlseased Ot 

contami
nated 
articles of 

. food pro
hibited. 

Tuberculosis 
in da.iry 
6~ttle. 

f~t sale any_ such article w1thout ~akm~ adequate meas~1res to reiniging zulk een · artikel .voor verkoop inzamelen, bereidcn, vc:edmgs- · 
guard ag:unst · or prevent any mfectwn or·· contammatwn vervaardigen houden of verzenden. .. Imddelen 
th · · f · . '· , · · . . · . . . vertJUden. 
t. er:9: · 114. (1) Wauneer l1et !3en stedelike plaatselike autoriteit 1'uberkulose 
· ,114 . .. (1) · Whenever it appears · to an urban ' local uit het rapport van een goedgekeurge veearts or uit het b'~kte~ in malkvee. 

authority, on the report of an approved veterinary surgeon or riologies rapport .van een geneeskundige pJ:aktizijn blijkt dat 
OD the bacteriological report of a medical practitioner,_' that de V?lksgezondheid in gevaar gebracht wordt doordat tuber-
the· public health is endangered by reason of the existence of kulose aanwezig is in een -kudde melkvee waarvan de· melk in 
tubetc:uJosis in any herd of dairy cat.tle the milk of which is zijn distrikt verkocbt wordt, mag de plaats~like autoriteit, na . 
sold\vithin ·its 'district, the local authority ._may ,-after furnish- afschriften van h~t rapport toegezonden · te hebben aan de · 
ittg{copies· of t he report to the . chief 'health o.fficer and to hoofdambtenaar van gezondheid en aan de hoofd-veeartsenij
the: principal veterinary officer of the 'Qnion; make an order ktmdige beambte van de Unie, 'een orde.i: makeri 'de; verkoop 
prohibiting the sale within its district of the milk, or dairy van de melk of zuivelprodukten van zulke n1elk bereid, welke 
produce·made from the milk, of such herd. afkomstig is van zulk een kudde, in zijn distrikt verbiedend . 
.. (2) The local autho.rity shall resCind su~horder forthwith on (2) De plaatselilfe. ~utoritei_t rn?et · zulk een. ord~t ' d&'delik 

being. satisfied, from a .report of the principal veterinary her.roepen _wan~_eer Zl~ overtUigd Is, door een r_apport van de 
officer of-the Union or an approved veterinary surgeon, that hoofQ.-veeartsemJkundige beambte ":an de . Ume of v~n een 
t'uberculosis has been found not · to exist in~· or has been g9~dgekeurd_e veearts ~at b~vo~den l S dat t~berkulose m zulk 
eradicated from, such herd. . ' . . . een kudde met bestaat of daarmt verd.rev.en ~s.. . 
. ·. · , . · . . , · , · . (3) I edere koehouder of melkboer d1e een gnef heeft wegens 
;·, (3}, }.ny . co\y-keeper or dai~yman who ~eels ~ggneved by an een order door de plaatselike autoriteit . krachtens dit artikel 
~r~er ... mad_e ~y a local_ ~uthonty und~r tlus_ section mal' appeal gemaakt, mag zich op de Minister beroepen die zulke order 
~?, t~1~. }.-Ilmster, w,ho may confirm, mod1fy. or res?md such bevestigen, wijzigen of herroepen kan. · · · · · ·. 
qr;~:~~ " . , · : I:!·;> · . 115. De Minister kan regulaties maken met betr~kking tot l\linister kan 

lllinister may · ·115. ~The ·Minister may ' make .. reguiations i gard· . 11 elk of ieder van de volge.nde zaken- ' .. • .. ,.· ., . . regula.ties 
~ake regula- or any of the following matters:- · . . · · e_ mg a · (a) · de · inspektie van melkkoeien · en dieren , die.; :yoor makfn Ler 
twns regard- ->' :: . •.. . . . . . . . . mensellke konsu:np~ie ~estemd zijn en van mel!thijen, ~~gev~~to~;~l 
~~~-. t~f :A~ :: .. · {a). the inspecti~n of dairy: cattle and of. a~i.mals _intended . koesta.llen, melkmncht.mgen, melkemmers ·en slacht- van melk e1i 
~d articles . for human, consumptiOn, and of dames, cowsheds, hui~en en van · fabrieken, magazijnen, wi:nk@ls · en ande:e 

of food. . .... milk~shops, milk vessels, and s laughter · houses, and .andere plekken waar voedingsmiddelen vervaardigd, vc:~~·;gs-
., of factories,..- stores, shops and other places where any . . bereid of. bewaard \\'orden ; , ·, · mt e en. 

article of food is manufactured o,r prepared or kept; . (b) het .nemen en onderzoeken van monsters. ·van melk, 
. . . . . ' . . . . . . . . ' zuivelprodukten, v lees of andere voedingsmiqdelen, 
.. ,.(o). the ~aking ·and examination of sampl~s . of milk,': dairy eu de ·verwijdering of vasthouding, gedurende onder-
' . , . ... · produ.c~, meat or 'other ~rticle of food and the re- zoeking of onderzoek, van dierim . of artikelen welke 
. . , ' .. 'moval or detention,' pending examination or enquiry, verdacht' \Varden ziek of bedorven ·of ongezond of 
. ~ . . · of. apimals qr .articles which are · suspectl}d of being · ongeschikt voor menselike konsumptie te zij n, en de 

· · diseased ·'or ·,unsound or unwholesome or unfit for besla.glegging op' im vernietiging. of bchandcling of 
- human .consumpti•:m, and the ~eizure and destruction : onschadelikmaking zodat het geen gevaar voor de 

. . : or treatni~nt . or ~ disposal :·so · as not _to endanger . gezondheid ,kan opleveren, . van .. zodanig artikel; 'het-
.. · · .. : -,health;Qf a.nysuch _article ~hichis found to be unwhole- .welk bevonden wordt . ongezond o£ bedorve!l of ziek 

· ·son;ie or unsound or diseased or infect'ed or ·contami- f b · f · · · · d -· · · · k · 
·: · riated, ~n~ of diseased aniiDflo}~ ~oJd · or intended or . 0 

. eSJ!).et 0 vero~trf.m~ te Zl~n,, ep.. van Zle e dlercn 
~ ·· : •. ~ - ..• , .:, ~ - , ~ 1 , w~elk~ -~~<:-~ ~en~eh~ .. ~ ~\>~U~}?~lelv~~k~-~J~}.?~. b~stemd 

.··' 
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c:ffered'or 'exposed for ~ale for .human consmnption :I . 
such regulations may empower a medical officer of 
health or a medical practitioner, or (in. the case of . . . . . . I 

meat) an approved veterinary surgeon, to. detain, 
seize or destroy any diseased, unsound or unwhole
some article.of food, but shall not confer on any other 
person any power beyond that of detention of such 

. article for the purpose of examination by a medical 
· officer of health, · a medical practitioner or (in the 
~ase o£ meat) an approved veterinary .surgeon ; 

, (c) fixing ·standards of cleanliness of . milk and pre· 
. ·, · · · scribing the warning :to · be given to · any cow

keeper, dairyman or purveyor of milk that any milk 
sold or kept or tra:psmitted or exposed for sale by him 

· ' has-been found to. be below any such standard, and the 
issue of orders prohibiting the sale or the keepin~ 
or exposure for sale M milk from any cow, or re
quiripg the. closing of any dairy, cow(lhed or milk-: 
shop, , the milk .frol!l which, is found, after analysis 

. and official ~arning,. to be below any such standard ; 

(d) the conveyance and distri~ution of milk ~nd the 
lab'elling or: marking _ of receptacles used for the 

. conveyance of milk; . . \ ' 

- (e) the veterinary inspection of dairy cattle, the sampling 
- and bacteriological examiuation 0~ milk and dairy 
-produce and the prevention of the sale, or the keep-
ing, transmission or exposure for sale, of tuberculom 
milk or tuberculous dai_ry produce, or of the milk 01. 

dairy produce made from the +Uilk of any cow whi~h 
has given tuberculous milk, or which is or appears to 
be suffering· from tuberculosis, or '.from indurated 
!ldder. or any chronic disease of the udder ; 

.. ~ . . 
(f) the duties of .. cowikeepers, dairymen and purveyoro 

of milk in connection with the occurrence of infec
tious disease amongst persons residing . or employed 
in or about their premises and the ' furnishing 
by them of the names and addresses of their customers, 
and of cow~ keepers in connection with reporting the 
occurre,nce, in a~imals on the premises or any dairy 
cattle, oLdiseases which . are communicable to .man 
and of any disease of the udder~ 

· (g) the· inspection and examination of, and the regu
lation, inspection and supervision of the · manufac-

- tiue; prepa:ratio)l; storage, keeping and transmission 
o£, any artiCle of food interi,.ded for sale or for export 
from the Union, and the prohibition of the manu
.facture, preparation, storage, keeping, transmission, 
sale or export from the Union o£ any such article 
whlch)s, or contains an ingredient which is, diseased 
or unsound or unfit for human consumption, or 
which has been exposed to any infection or con-
tamination ; · · 

. . , 
(h} the establishment, locality, superv1swn, equipment, 

' maintenance· and - management • of slaughter-houses 
• . and the disposal of the waste products of slaughter

ing . and the inspection of sl~ughter-houses and 
the animals therein, . and . prohibiting, .. restricting 
or regulating the slaughtering of diseased anima1s; 

' {i) 

'(j) 

' . 
prohibiting ·the importation into the Union o£ any 

article of food which is not clean, .wholesome, sound 
and· free from any. disease or infection or contamina
ticin, and the seizure and disposal by destruction 
or otherwise of any sue? article so imported ; 

the · preparation, manufacture or importation and 
the storage and sale of or trade , in articles of food 
which are packed in ·· air-tight receptacles or. are 

.. otherwise preserved, and the m~rking of any such 
a.rticle ·with the' date · o£ manufacture or-. prepara
tiO~; 

:., • llk!C% 

/ 

zijn'fofldaarvoor . aangeboden .of uitgest!l-ld worden; 
zulke re"rrulaties kunn(m een geneeskundige ambtenaar 
van ge2~ndheid of een ge~eeskundige praktizijn of 
(in hct gcval van . ·vlees) een goe4gek;eurde v-eearts 
machtigen om bedorven of ongezonde voedingsmid~ 
delen aan te houden, daarop beslag te Jeggen of de~ 
zelve te vernietigen, doch zullen niemand anders 
meer bevoegd}Jeid geven dan tot aanhouding v:an 
zodani ge artikeTen ter onderzoek door een geneeskund1ge 
'ambtenaar van gezondheid, een geneeskundige prakti
zijn, of, (in het geval van vices) e'en goedgekeurd~ 
vcearts; · · . . . 

(c) het va!ltstellen van standaarda yan : reinheid van 
melk en.voorschr1jvende de waarschuwing te worden 
gegeven aan houders van koeien, melkboeren of melk-. 
leveranCiers dat door hen verkochte, gebouden of 
verzonden of te koop uitgestalde melk beneden de 
standaard bevonden is, en voor de uitvaardiging van 
orders verbiedende de verkoop of bet houden of te koop 
uitstallen van ' melk 'afkomstig van zekere koeien, of 
gelastende bet sluiten van een melkerij, koestal, of 
melkinrichting, . wa!l-rvan de . melk, na analyse en 
ambtelike waarschuwing, bevonden wordt beneden 
de standaard te zijn; 

(d) het vervoer-en het afleveren van melk en het merken 
van of aanbrengen van opschriften op 'voorwerpen 
ge bruikt voor het vervoer van melk ; . . 

(e) !le veerartsenijkundige inspektie van melkvee, ,het 
. nemen van monsters en het bakteriologies onderzoek 
. van rilelk en zuivelprodukten en het verhinderen van 
de ver koop, of het aanhouden, verzenden of te koop · 
uitstalien van tuberkuleuse melk of tuberkuleuse 
zuivelprodukten, of van de roelk a.fkomstig van of 
zuivelprodukten bereid uit melk afkomstig van. aen 
koe welke tuberkuleuse melk gegeven heeft, of welke 
lijdt of schijnt te lijden aan tuberkulose, of aitn ver
harde uier of een chroniese ziekte van de uier ; 

· (/) de plichten van koehouders, melkboeren en me~k
leveranciers in verband · met het verschijnen van 
be.smettelike .ziekten onder person en di() . wonen of 
dienst doen in o£ bij hun perceleri en het opgeven door 
hen van de namen en adres~~en van hun klan ten en van 
koehouders in verband met het rapporteren van het 
verschijnen in diereri op de percelen of in melkkoeien 
van ziekten· die overdraagbaar zijn op de mens en van 
ziekten in· de uier ; · 

(g) de inspektie en 'liet onderzoek ·van, . en de regeling 
en inspektie van en het toezicht op de vervaardiging, 
bereiding, berging, . . be waring .en verzendjng van 
voedingsmidde~en bestemd voor verkoop of . voor 
uitvoer uit de Unie en het verbod van de vervaardiging~ 
bereiding, ber.ging, . be waring, verzending, verkoop 
of uitvoer uit de Unie van zulke artikelen welke, 
of die bestanddelen bevatten welke, . bedorven of 
ongeschikt zijn voor menselike konsumptie of w;elke 

·blootgesteld geweest zijn aan besmettiug ···of V(lr
ontreiniging ; . 

(h) de oprichting, lokaliteit, toezicht, uitrusting, onder
bond en bestuur- van slachthuizen en wat gedaan moet 
worden met ·de afval van het slachten, en de inspektie 
van de slachthuizen en de dieren daarin, en verbie
dende, ·. beperkende of regelende het slachten van 

· zi~~~; . 
(i} verbiedende de invoer in de Unie van voedingsmiddelen, 
· die niet schoon, gezond, . onbedorven en. vrij va.n 

.ziekte, besmetting, of . verontreiniging zijn, en de 
inbeslagneming en onschadelikmaking door ver
nietiging of anders.zins van zodanige . ingevoerde 
u~~~; . . . . . 

(j) de bereiding, vervaardiging o£ invoer en ' de berging 
en verkoop van of de handel in voedingsmiddelen 
welke . in luchtdichte voorwerpen, ' of . op andere 
wijze gekouserveerd zijn en het merken van ieder 
zodanig artikel met de ' datum van vervaardiging o~ 
])el:eidin~ ; ·· · 

I J . 

... ~-.1.. 
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Minister's 
powers to 
make orders. 

' Offences. 

Definitions. 

· (k) prohibiting the importatio~, ::;ale, possession or u~e of (k) verbiedende de invoer, de verkoop, bet bezit' of bet 
vessels which ·are intended to 'contain milk or any liquid gebruik van vaten, bestemd om melk of vlqei- · 
or se~i-solid article of food and which are rusty ot stoffen of hdf-vloeibare voedingsmiddelen te bevatten, 
defectively soldered · or are made of material con- en die verroest of slecht gesoldflerd of gemaakt zijri van · 
taining in any part likely . to come, in contact with materiaal dat · op plekken welke met de inpoti.d in 
the contents, lead or othet 1_)oisonous or i~furious aanraking kunnen komen, lood •of andere vergiftige 
~u_bstance in such proportion as to be likely to cause of schadelike bestanddelen bevat in .zulke ,hoeveel-
InJury or danger to health, and fixing the maximum heden dat daardoor letsel of gevaarvoor de .gezond-
proportions of such substances which ·may be used heid veroop;aakt zou kunnen worden, en.vaststellende 
In SUCh vessels ; de maksimum hoeveelheden Van zulke bestanddelen 

(l) th~ keeping of swine and the limitation and suppres- ~elke in zodanige vatim moge~ gebruikt . worden; 
Sion o£ the dis~ase known as cysticercus disease (l) he~ houde.n van varkens en de beperk~ng en uitroei_ing 
or pig measles or any similar disease in animals, van de ztekte ~ekend als.?laa~~orm ~1ek~e of varkens· 

d 11 f . . . . .. - mazelen of emge dergeh]ke ztekte ·m d1eren, 
an genera v o:r better carrymg out the provlSlons and at- · 't 1 d b.· li d 't H fd tuk b t 
taining the ~b]' ects and. purposes of thi Chapt r . en m a gei?een om e epa ngen van I : oo s . e er 

• . ..
8 e · t.e kunnen mt"Voeren en de daarmede beoogde doelemden te 

116. The Minister may make orders- bereiken. . . . . . · . . . . . . 
(a) requiring the medical examination of anv · person 116. De l\fi'ruster_ k.a.n orders maken- . .. Mtrusters 

in .any premises in which. any milk or d~iry pro- (a) ~elastende het geneeskundig ~mderz~ek van personen ::~ t~m 
duce or other article of food . intended for sale is lll percelen waar melk of ZUlVelprodukten of andere maken. 
collected, kept, sold, .or exposed .for sale, or. of any ~oedingsmiddelen bestemd voor de · verkoo~ worden 
person who ,has been erigaged in the collection, . pre- · mgezameld, b~waard, ve~kocht. of te k?op mtge.st~ld, 
paratio~, keeping, conveyance or distribution' o£ any of va~ personen .door w1e. de mzamehng, b.eretdmg, 
such milk or produce or article; bewar~ng, . hct ve,t'voer of de . rondbr.~ngmg . van 

(b) prohibi. ting th_ e registration ·as cow-keeper, dai~y- zodamge melk of produkten of artlkelen ZI]n verncht; 
(b) verbiedende de registratie als koeho'i1der, melkboer of 

man or purveyor of milk or ·the employmenf in melkleverancier of bet employeren in verband met de 
connection with the collection,· preparation, stora"'e b £ k 
distribution or sale of milk or dairy. produce or a~y' inzameling, bereiding, ewaring, ver.deling o ver oop 

van melk of zuivelprodukten of voedingsmiddelen, 
article of food of any person who ·has. been proved van personen die gebleken zijn dtagers van de smet-
to be a carrier o£ the infection of typhoid or enteric f · k 
fever or other infectious disease ; . . . stoffen van. tyfeuze o mgewand.s oorts of .van andere 

besmettelike ziekten te zijn ; 
(c) requiring the closing of any cowshed, dairy or milk- (c) gelastende het sluiten van koestallen, melkerijen of 

shop, or the exclusion from any cowshed or dairy melkinrichtingen, of het weren van dieren, de melk 
premises of any animal; the milk .from which there is · waarvan er·reden bestaat om te ·geloven een besmet-
reas~n to ?eliev~ has conveyed or is liable to convey · telike ziekte te hebben overgebracb't of te kunnen 
any mfect1ous dtsease ; , . • ·. , · . overbrengen; uit koestallen of melkerijP,ercelen ; 

(d) prohibiting th.e sale or exposure for sale of milk by (d) verbiedende de verkoop of uitstalling -voor verkoop 
. any cow-keeper, dairyman or purveyor of milk who van melk door een koehouder, melkboer of melk· 

bas been three times. convicted of 'offences under l!,lverancier . die drieinaal wegens overtrading en van 
any laws or- :regulations regarding the milk trade. wettetr o~ re~ulaties betreffende de nielkhandel ver-
. , oordeeld IS geworden. 

117. Any person who contravenes or fail!! to comply with •ll7. Ieder die de . bepalingen of vereisten · van dif: Hoofd-·overtredin
anJ provision or requirement_ of this Chapter or any regula- stuk of de daarond_er gemaakte regulaties of orders schendt of gen. 
tions or order made thereunder shall be guiltyofan offence. niet nakomt is schuldig (!.an een overtreding. 

118 F r h ~ · £ · C - ·_:_ · 11~. Voor de doeleinden van dit Hoofdstu~ zal-. . Wo~rdver- -. 
,: 0 t ew~~pos_es 0 this hapter . . .-' koehouder " · betekenen een persoon 'dte koelen houdt; ldarmg. 

cow-keeper means any _person who keeps any cow;. "koestal" betekenen een gebouw of perceel of perceels· 
"cowshed " means 3.ny. building or premises or part there- gedee~te waari~ koeien worden ge~ouden of gemolken .-

of in which cows are kept or milked, and includes en sl~.It teven.s m alle gronden en biJgebouwen behoren• 
also all appurtenances to . any · such building or de biJ zodamg gebouw of perceel ; 
premises ; . . . . " melkerij "_ '9etekenen een plek waaruit melk wordt 

,; d · " · · 1 · ·f · h ' h · · 'lk · ld- verkocht of geleverd of waar melk voor verkoop of auy means· any p ace rom w IC m1 · Is so or fl · dt h d 
supplied or in which milk is kept ·for sale or disposal ; ·" alkbever~~gb wt okr ge. ou edn! b 't f kk t' .. · _ · . - · me oer e e enen 1eman 1n ez1 o o upa 1e van 

"da~r.yman" mea~s an! pers~m in possession or occ~pa- een melkerij waarin de bezigheid of handel in verband 
hon of a da1ry m wh1eh t?e trade or busmess _· · met een melkerij wordt gedreven; 
appertaining to a dairy. is carried on; " zuivelprodukten" betekenen melk, room, bater, kaas 

"dairy produce" me'il.ns milk, cream, butter, cheese or of andere produkten van melk daaronder begrepen 
any other product of milk and·includes also icecream roomijs of dergelijke stof welke melk of room 
or any similar substance containing milk or cream bcvat die, hestemd zijnde voor men!:'elik vcrbruik, niet 
which, being intended for ~uman consumption, gesteriliseerd is en niet .be vat is in hermetit>~ g(>jloten 
is not sterilised and is not contained in hermetically voorwerpen ; . . . 
closed receptacles.; · " voedsel·" ' of " voedingsmiddel" .betekenen enig dierlik 

" food " or "article of food " means a!ly animal product, 
fish, fruit, vegetables, ~ondiments, confectionery. 
beverages, and any other article ·ai:' thing whatsoever, 
(other than drugs or wa,ter) in any form, state ' Or 

stage of preparation, which is intended or ordinarily 
. used for human consumption; · 

"milk" means every variety or kind of milk, whether 
derived ftom cows, goats, ewes, mares or asses, and 
incll,tdes also s~im-milk, separated milk, ·buttermilk 

voortbrengsel, vis, fruit, groente, specerijen, lekker
goed, dranken en andere artikelen of dingen van welke 
aard ook (niet zijnde medicijnen of water) en in iede:re 
vorm, stadi'um of staat .van bereiding, welke bestemd 
zijn of gewoonlik gebruikt worden voor menselike 
konsumptie ; 

" melk " betekenen iedere soort melk hetzij afkomstig 
van . koeien, geiten, · ooien, merries of ezelinnen 
en tevens insluiten ·a.fgeroomde . melk, ge
scheiden melk1 ~a:r~e~el~ e~ room1. doc~ 1\i~t 
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. and cream; but doe1; not include dried milk or .con• · 
:·,.~ , :_densed or preserved milk conta:iried in hen1teti6ally I. 
.. : .. · · sealed rec~p~acleS_ ; __ ., . _ . . _ . ._, .. . ___ . _' 
; ·. ~' _in ilk· shop -" ~ea~S _ a~y-- ,b~ilding Or · preiniSes:· or_ part · · ·

... thereof in '\Vhich milk is· sold 'or supplied or kept • 
. . or deposited or' exposed for sale OJ.' disposal, and includes 

:; 

_, · ' also all appurtenances .to· any' such ' building or 
prP-miseg ; · · : · 

"milk vessd " means every receptacle, vessel, utensil, 
measure,_'apparatus .or any otti~r thing whatsoever 
.which is used for the . collection, keeping, storage, 
,preparaLiuri, conveyance, measurement, delivery or 
. distribution oflnilk and includes also any lid, cover, 
stopper or other l~ose par•t' lik~ly or liable' to come 
into contact with the contents of such. receptacle, 

. ' vessel, utensil, measure, apparatus or thing;. . . 
·-~'purveyoi: 'ofmilk , .. means ariy 'person in possession or 

· · . occupation of a milk shop, and includes any person 
. who sells or. disposes of milk, or offars or exposes milk 
. for sale' or disposal,. whether' iri any premi!1eS or in 
iu:i):street or public place. ·: ' · 

. . . o. 

CHAPTER VIII. 

. insluiten gedroogde melk of gekondenseerde of ge
. . prese~veerde melk be vat· in hermeties gesloten voor-

: werpen ; . . , . . 
"melkinrichting" -betekenen .een gebouw: of perceel of 

\ · gedeelte , daarvan waarin melk w.ordt verkocht. of 
. · \ geleverd· of be~aard of voor verkoop of . aflevermg 
. wordt . uitgestald en sluit tevens in a lie gronden 
.: .· en bijgebouwen behorende . bij' zodanig gebouw of 
· perceel.;. · .. · · . . . . . 

"melkvat "'. betekenen ieder voorwerp, vat,_. gereedschap, 
maat, toes tel of ander ding. van ~elke. aard ,oo)r, dat · 
gebruikt wordt voor het verzarrielen,~ · beho'uden, 

. bewaren, berEfiden, vervoere:ri; meten, . afleveren of 
' rondbrengen van mel]{ . en sluit teve:ris in een 'deksel, 

bedekking, $top' of. ander )os gedeelte' .dat in aan- 
raking zou .. kunnen komep ; m,et · de . inhoud van ~ 
zodanig voorwerp, vat, . geree~schap, maat, , tqestel 

. of ding ; . · . · . - . . . . . : , 
. " melkleverancior ~ betekcnen iemand in ., het · bezit· of in 

okkupatie van een· melkinrichtirig en inslliiten iemimd 
die melk verkoopt of aflevert, ()f die .melk voor. de 

·. verkoop of. levering iianbiedt of uitstalt, hetiij in een 
perceel of op str~at of op_,een publieke .plek:. 

-. HOOl!'DSTUK VIII. 
.' '; 

G.EZONDHEIDSDI.ENST. EN HUISVESTING. 
Nuisances · ·• · _119 .• No person shall ' ~at\se a nuisance_ o~ ;&hall ~ufiar tG . . . . , _ Verbod van 
prohibited. extst on any land or premtses owned or occupted by htm or of 119. ~et IS een teder verbo~en een .Imsstand te veroor hinderlike 

. ,vlifch'he is in charge any nuisance or 'other condition liable to be z.ak~n of bet bestaan ~e gedogen op . .emge grond 0~ perceel toestanden. 
injurious or· dangerous to h·ealth. ·. · a~_n hem ~oebehorende of doo~ hem bewoon~ ' of waarov~r 

Duties ' ~f · ·· · · · · . · · .·. . ' · , . ht] bet opzJCht heeft_, van een ID!ss.tand. ~f ander~ to~ stan~ dte . 
·-local autho· .. 120 . . It s~all be the duty of every local. authonty to. take schadelik of .gevaarhk voor . de gezondhetd zou kunn~n zt]n. 
rities to . , all .law~u~, n~cess~ry .and reason~?ly prachcahle D1easure~ for • 120. Elke plaatselike . autoriteit is verplicht . aile wettige, Plaat?el~ke 
maint~in • mam_t~tntng 1ts ?J~triC.t. .. at .all hme!' m a ·clean and. s~mtary nodige . en redelik nitvoerbare maatregelen te nemen om a.u~or•te•ten 
cle~lmess CJ?Ddittop., ~Jld for preyentmg the, ?ccu:rence there!n ~f, or te allen tijde haar distrikt in 'een reine en sanitaire toestand ~Zf!~~u~f:; 
~~is~J~:~nt for r.e-?J-edy.mg or caus1•0 !? t? be remedled, ~ny nmsance or te ~nderhouden en .misstanden of toestanden t~ ~eren, of ~e e~ beletten 

con.d.~t1on hable .to be lll]Urwus ?r dangerous to healt_h and vcrhclpen of te doen vcrhclpen, die vqor de gezondhetd schadehk mtsstanden. 
to tak~ . J>.roceedu~gs a~ .law agamst any pers?neausmg · or of gevaarlik zouden kunnea wo:~;den, en gerechtelik te vervolgen · 
r~sp_o~stb1e fo.r .the contmuance of any such nmsan~e or con· personen die zodanige misstanden of toestande~ veroor~aken 
d1bon. . . · : · . of verantwoordelik zijn voor 't voortbestaan daarvan. · 

Duty of lo~] 121 .. It .shall be the duty. ot every local a.utlJ,ority to . 121. Elke plaat~elike autoriteit is . verpli_cht· aile . wettige, Plic:ht ~a!l. 
authorities ta.klf ~ all lawful, ·., ne~essary . and. reasoria~ly practicable nodige en redelik uitvoerhare maairegel~n -.te nem~I).. om toe- ~~':~:!::n . 
!~J~d.;ed~~~ - me~su~~s }or pre~~ntmg_ or • qausmg_, ~o .be . prevented ~r sta1_1den. te voorkomen of. te doen. voorkomen. _9£ . v~r- om gevaar ·( 
gei:'t~ hea@. ~~medied:· al~ ;co~d1t10ns · liable _to ·be ·mJuno~s/ or ·· dangerous helpen · dt~. voor de ge~?ndhetd' ~chadehk .of ~evaarhk zou~~n vo?r.ge:tohd. 
arising froiti-to'health arlSlng irom the erectiOn. or occupatiOn of .unhealthy kunnen Zl]ll, voortsprmtende mt· de opnchtmg of bewomng held. voort
tlllsui~ble __ dwellings or pr~mise~, or t~~ -erecti_on of ~wellings or pre.r.nises van·_ ongezonde woningen o{ percelen, · ~f de optich~ing van ~~u~~;e . 
dwel,I~ngs. on .unhealthy .s1tes or on s1tes' of msuffi.cwnt '3Xtent, or .from womngen of· percelen op ongezonde teJ;remen of, terrl')tnen van schikte . , , 

'o.vercrowding, or· from the _construction, . condition or manner onvoldoende grootte of uit ovi!rbevolking of '\lit de 'konstru,ksie, woningen te'; 
o.f.: use of• any factory .. or trade premises, and to · take ·pro- ~oestand 'of wijze van· gebruik van ~- fabrieken·· of ·bezigheids- voorkomen 
c.eedings. i.uiderc the la'v :or regulations .in force . in 'its district percelen e.n onder de wet of regtilaties gel den de in. haar dis,trikt ~f 1 te ver· ' 
a,gains.t .any. person 'causing. or responsible for :the con,tinuance all_e ,personen gerechtelik te .vervolgen d~e· zodall.ige·: .toesta.nd e pen. 
of any such condition. : · · · · veroorzaken of verantwoordelik )':ijA voor : het · voo·rtbestaan 

What ' . 122: The foliowing shall .•be deemed .' to be nuisances ~aarvan. . . . . ' . . . .. ' ' . - .: . 
constitutes a Ilible to be dealt . with in the manner · provided· in this 122: Voor de · doelemden · v~n d1t Hoofdstuk • 'yorden. als 'V:at als 

· · · · · ·t ·d · b h d · . mtsstand nu1sance. Chapter:- . . . ·. . , , . _. m.tss a n en . _esc ouw - : , .. .. , . · . : . · ·, . . .· beschouwd 
·., ·, ( ,). A · · d lr · · ·· · · · 1 · h ·. · · f 1 (a) ·gebouwen of percelen van zulk een konstruks1~ of m wordt 
::., a . llJ,. we. l_ng 0~ premlSe~ . W UC lS or;.ar~ O SUC l zUlk e.en ' toesta~d of ZO gelegen of ZO. VUiJ..'of zo' Vol . 

constructwn or m such a state or so situated or so . · d . t d t · .. h d lik f · 1ik' . d - ' 
. dirty or s~'verminOUS as to ·be injurious' or dangerOUS onge ~1f ~d a d ZI_Jk SC a e .. Of leyaar .. ;oor e 

, . ' .. to health or·which is qr ar~ liable to .favom; the spread gbezon ttell.kzo~ eknt unnend· Zt]nko .e vebrspretdmg ~an 
· ... ' .. ( .. · f' t'< · .. d' · · · ·· · · " , .. · esme e 1 e zte en zou en . unnen evor eren, 

.,:·J · ~ \) ~ny,m (ec 1?US ·; 18,ease; . . · .· . ,,, , , (b) strori:uin, · poelen, . vleien, sloten; · grepp~ls; water-
(b) any · stre~m, pool, lagoon,· d1tch, : g11tter, wa~er" . . . lopen,. goten; regenbakken; :wa:tei:kloset~i ;aardklosets, 

_, , . . ; . c0~rse, smk.,. cistern, -'Yaterd.oset, . ear.thclose,~, pnvy, · privaten, . ruipoirs; ·zirik· en beerpritten,. ·spoelkanalen, 
urmal, cesspool_, cessptt, dram, sewer, dun~ptt, slop· riolen, mestkuilen, spoelseltenks, .asputten, .. of mest-

. •· tan~, ash pit .. or · manure heap so ' foul ' or m sucl~ a hopen die zo vuil of in zulk_een toestand verkeren of zo 
· ,state or _s~, st,tuated or constructed as to be .offenstve gelegen of · ge~onstrueer~ zijn dat zij ~ind~.rlik ,of ,voor 

. or to be lllJUTlOUS or dangerous to health . j . . de gezondhetd schadehk of gevaarhk ZlJ n : - .. 
(c) ; ~ny well or i:lther source of· water supply oi: any cistern (c) ,putten of andere bronnen 'vail w,~tervoorzien~~g, re~en-, 

.· .. 'or other · receptacle for ·\vater, · whether public or bakken of andeJ,"e waterv~rgaarbakken, h_etzi] pubheke 
· .:- . 'private, the· water from which is used or :is likely· to of private, waarvan het ·water · ge.brmkt ·:wordt of 

be .used by. man 'for drinking or domestic , purpos~s or ge~ruikt z?u kunner: 'wordep, ~~;ls: dnnkwate~ of voor 
: in ·connection· with . any dairy or milkshop · or ·in, or · hmsho~.dehke d_?el~1nd~n of 1_~ · verban~ -~~~ -- een 

... , --.. --_l_n _>!onriecti{)n with the J;ri~n,~facture or preparation · ~elke~l] of melknmchtmg of blJ de v:ervaard1gmg ?f 
... ~o.fi' 'any--artiCle· 9f fbod .-inten_ded ' for . )lum'an con- bereidmg val?- voedsel bestemd• · .voor mensehk 

· · ~~ i : . (.J ~ S~. }~~ · - f. -.. · ,,-r··' ' ' . ' · ·' . 1' . . . i :. ·-. : . . · ~ • - • ·· 
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(d) 

· sumption, which is polluted or' otherwise lia)Jle to 
render any such water injurious or dangerous to 
health ; 

any stable, kraal, cowshed, or other building or 
pre:r,nises used for the keeping o£ animals or birds which 
is so constructed, situated, used or kept as to be 
offensive pr injut:ious or dangero1,1s to health ; 

(e) any accumulation or deposit of refuse, ofi:?-1, mal}11re or. 
other matter whatsoever which is offensive or which 
is injurious or dangerous t.o healt~; 

. (f) any dwelling which is so overcrowded a_s to be 
injurious, or dangerous to the health of the inmates or 
which does not conform with any' regulations in force . 
in the district as. regards, air-space, floor-space, 
lighting or ventilation'; · 

(g) any public building ·which is so situated, constnlcte.d, 
used or kept as to ·be unsafe, or injurious or danger~ 
ous to health ; · · ·. · · 

rfverbr~ik, die verontreinigd z~jn · of.:· anderszins 
::- dat water schadelik of gevaarlik voor de gezondheid 
" zouden kunnen maken; · Q!' 

(d) stallen, kralen, · koestallen, of andere g~Jbouwen of 
percelen gebruikt vocir 't houderi vandieren of vogels . 
die zo gebouwd, gelegen, gebezigd of gehouden worden, 
dat zij hinderlik of schadelik o£ gevaarlik voor de 
gezondheid zijn; 

(e) verzamelingen of ophopingen van vuil, afval, mest
stoffen of andere ding en, die hinderlik of die scha- · 
delik of· gevaarlik voor de gezondheid zijn ; 

(f) woningen, die zo overbevolkt zijn dat zij. scha~elik 
of geva.arlik voor de gezondheid van de bewoners 
zijn of die niet voldoen aan de regulaties geldende 
in het distrikt ten aanzien van luchtruimte, vloer
ruimte, verlichting of luchtverversing ; 

(g) openbare gebouwen die zo gelegen of ge~onstrueerd. 
zijn of gebruikt of gehouden worden, dat zij onveilig 
of ·schadelik of gevaarlik voor de gezondheid zijn ; 

(h) bewoonde wbonhui.:-:en, voor welke geen beho~rlike, 
(h). any occupied dwelling £01: "'hich suc}l a proper, suffi- voldoende of gezonde watervoorraad voorhanden 

cient and wholesome water supply is not available is bill;nen een redelike afstand als onder de omstandig-
within a reasonable distance. as under the circum- heden verkregen kan worden ; 
stances it is possible to obtain ; (i) fabrieken o£ bezigheidspercelen, die niet in een zinde-

(i) any factory or trade premises not kept in a cleanly like staat en vrij gehouden worden van hinderlike 
state and free from offensive smells arising from stank afkomstig van spoelkanalen, privaten, water-
any drain, privy, watercloset, earthcloset, or urinal, klosets, aardklosets, of urinoirs of ·die niet · zo 
or not ventilated so ·as to destroy or render harmless geventileerd zijn ~at zij zover doenlik de ontstaande 
and inoffensive as far as practicable any gases, vapours, gassen, dampen, stof of andere · onreinheden 
dust or other impurities 'generated, or so overcrowded vernietigen of onschadelik maken, of die zo over-
or so badly lighted pr ventilated as to be injurious bevolkt of ·zo slecht verlicht of geventileerd zijn, 
or dangerous to the health of those employed therein ; dat zij schadelik o£ gevaarlik zijn voor de gezondheid 

van aldaar werkzanie personen ; ·• · 
(j' any factory or trade premises causing or giving rise (J") fabrieken_ of b_ .e. z_._igheidspercelen die stank_ ve_roor-

to smells or effiuvia which are offensive or which · · · d · 1 · zaken of daartoe aanleiding geven of uitwasemingen 
are lll]Unous or angerous to hea th ; die b.inderlik of die· schadelik of gevaarlik voor de · 

(k) any area of land kept or permitted to remain in such gezondheid zijn ; · · · · ' 
a state as to be offensive, or· liable to cause any (k) · terreinen, die in' zulk een toestand gehouden of gelaten 
infectious, communicable or preventable disease or worden, dat zij hinderlik zijn of aanleiding zoudan 
injury or danger to health ; · · · · kunnen geveri. tot besmettelike, overdraagbare oi 

(l) any chimney (not being the chimney of a private verhoedbare ziekten of tot schade of gevaar voor de 
dwelling) sending forth smoke in such quantity or gezondheid; · 
in. such manner as to be offensive or injurious or '(l) schoorsteneh (behalve schoorstenen van private wonin-
dangerous to health ; . gen), die derniate of op zodanige wijze rook veroorzaken 

(m) any cemetery, burial-place or place of sepulture 80 dat .zij ninderlik of schadelik of gevaarlik voor de 
situated o:r so crowded or otherwise so conducted as , gezondheid zijn; . · 
to be off~nsive or injurious or dangerous to health; (m) kerkhoven, begraafplaatsen of grafkelders, die zo 
or gelegen of zo overvol zijn of anderszins zo be- · 

(n) any other condition wh~tever which is offensive, in- · heerd worden dat zij hinderlik of schadelik of gevaarlik 
jurious or dangerous to health. voor de gezondheid zijn; . 

- (n) enige andere toestand die hind~rlik::of schadelik of 
" Author of a nuisance " means. the p_erson ·by wh~se . gevaarlik voor de gezondheid is ; _ • . · 
act,_ defau~t or sufferance th~ nmsance 1s caused, _exts~s '! bewerker van een misstand" betekent de persoon. door 
or lS contmued, whet~er he .1s an o.wner or occupte~ or wiens handeling, verz11im of gedogen de misstand veroorzaakt 
both owner and occup1er, <1r any 9ther person, · wordt, bEfstaat of voortbestaat, hetzij hij een eigenaar of 

123. The local authorityj •. if satisfied of the existence gebruiker of zowel eigenaar als gehruiker is of enig -~~der 
of a nuisa.nce, shall serve a notice on the author of the nuisance, per(>oon. 

.xii 

or if he cannot . be found, t1ten on the . occupier or 123. De plaatselike autoriteit, overtuigd zijnde van het Kenllisge
owner of the dwelling or premises on which the nuisance bestaan van een misstand, moet de bewerker van de misstand, vi?g om· . 
arises or continues, -requi~ing him to remove it within the of indien hij niet te vinden is, alsdan de gebruiker of eigenaar 'mJss~and 
time specified in the notice and to execute such works and van het woonhuis of perceel waarop de misstand ontstaat ;:;~e~. 
do such things as may be neces~~ry f~r that purpose and if of bestaat, aanschrijven om binnen- de tijd genoemd in de 
the local authority think it der.irable (but not otherwise) kennisgeving dezelve weg te ruimenen tot dat einde het nodige 
specifying any works to be executed to. prevent a recurrence te bewerkStelligen, onder opgave, indien de plaatselike autori-
of the said p.uisance : ' teit zulks nodig acht maar anders niet, van de werken die 

Provided that- uitgevoerd moetei! worqen ten einde een herhaling van de 
· · . . misstand te voorkomen : ,Met dien verstande dat-

(a) where the nuisance arises from any want or .defect (a) waar de m.isstand zijn oorzaak heeft in een gebrek 
of a _structural c~ara~ter, or whe~e the dwellmg or in de b()U.wwijz~ of waar de waning of het perceel 
prennses are ~noccup~ed, . the notice shall be served onbewoon d is, de aanschrijvi~g op de eigenaa! 
o~ tlJ.e owner • gediend zal worden ; 

(b) where the author of the nuisan<;e cannot be found ·(b) waar debewerker van de misstand niet te vinden is en 
and it is clear· that the. nuisance does not arise or het duidelik is dat de misstand · niet ontstaat of voort-
continu~ by the act or de£au.lt or sufferance of the ' bes~a.at -te~ gevolge van een handeling of verzuim 
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occupier or owner of the dwelling or premise~, the of het gedogen van· de gebruike~ o(~igenaar- va~ de 
loc;al authodty shall itself remove the same and may do ·waning of het perceel, de plaats!:)like 1!-~toriteit zelve 
what is necessary to prevent the recurrence thereof. -de misstand heeft. weg te ruimen en, het nodige . kan 

.. """""""'""""'"""""""::. ·. . · ; verrichten om de herhaling' daarvan te : voorkomen. 
rocedure in 124. (1) If the person on"whom a notice to remove a 124. (1) lndien ae per~oon die als voormeld alm}gezegd is Hoe te han· ii: 't~~::-n. n~isance has been se~ved as aforesaid f.ail~ to coin.ply o~ een mi~s~and. weg te ruimen,. niet binneD: de gestelde tijd d~len indi~n 
ly with w1th any. of. the reqUirements thereof . w1thm the t1me aan de kenmsgevmg voldoet,. of, mdren de mrsstand, ofschoon 911_d_na.a.r met 
ot.ice. specified, or if .the nuisance, although removed since the sedert. de diening van de kennisgeving weggeruimd; naar de ~~nn~:;e~a.n 

service of the notice, is in the opinion of the loca_l .authority mening van· de plaatselike autoriteit waarschijnlik; weer op ving. 
likely to recur on the same( premises, the local authority shall hetzelfde perceel zal ontstaan, dan dient de plaatselike autoriteit 
cause a complaint relating to such nuisance to be made before a een 'klachte . hetteffende zodanige misstand bij de magistraa~ 
magistrate and such magistrate shall thereupon issue a sum- in, zullende alsdan de magistraat de persoon op wie de kennis-

. mons requiring the person on whom the notice was served to g~ving · gediend was, bij dagvaarding oproepen om voor bet hof 
appear before his court. . . . te verschijnen. '. · · 

(2) If the court is satisfied that the alleged nui~ance exists (2) Blijkt aan het hof dat lie beweerde misstand · bestaat 
or that, although removed, it is likely to recur ~on the same of dat hij ofschoonverwijderd, weer ()P hetzelfde perceelz;alont· 
premises, the court shall make an order· on the author thereof, staan, dan gelast de magistraat bij order op de .bewerktr van 
or the occupier or owner of the dwelling or premises, as the de ·misstand of op de eigenaar van de waning ~£ het perceel 

· case may be, requiring hirn to comply with all or any of the o.p.derscheidenlik om a~n aile of zekere eisen gesteld in de 
requirements of the notice or otherwise toremove the nuisance k~nnisgeving te yoldoen of anderszins om. de misstand binnen 

· within a time specified in the order and to do any works een tijd bepaald in de order weg te ruimen en to~ da.t einde 
necessary for .that purpose, or an order prohibiting. the de nodige werken uit te · voeren, of. hij verbiedt bij order de 
recurrence of the nuisance and directing the executiouof any herhaling van de misstand en beveelt de uitvoering van de 
works necessary to prevent the recurrence, or an order both we:rken vereist. om de herhaling te voorkomen of hij . gelast 
requiring· the removal and prohibiting the recurrence of the zowel de wegruiming en verbiedt de her haling van , de mis· 
nuisance, · . . · · stand.· · . 

(3)' The court niay by such order impo~e a fine not exceeding ' {3) Het hof kan bij zulk een order een boete van ten hoogste 
ten pounds on the · person on whom the order is . made and tien pond aan de perso·on opleggen, tegen wie de order gemaakt 
may also give directions as to the payment of all costs is en kan tevens voorschriften geven betreffende de betaling 
incurred up to the time of the hearing or making of the order van alle onkosten gemaakt tot op het tijdstip van het horen 
for the removal or prohibition of the nuisance.' . ofhet maken ,van de order voor de wegruiming of het verbod 

· (4) Before making any order the court may, if it thinks fit, van .de misstand. . . . .. 
adjourn the hearing or further hearing of the summons until • (4) Alvore~s een order te maken, ka.n het hof desverkteze~de 
an inspectjon, investigation or analysis in respect of the de behandeling of ~erdere . behandehng van de dagvaard111g 
nuisance alleged has been made by some competent person. verdagen totdat .een mspektte, onderzo.ek ofanalyse betreffepd.e 

5) Wh 
.h ·. . d . · . .. · h . d de beweerde m1sstand door een bevoegd persoon gehouden 

. ( · . ere t e ~u1sance _Prove . to ex1st 1s sue as to ren er is. . · · · · · · . . 
a d~ell~ng unfit, m the Jli_dgment of .the court, for ~u.~an. , (5) Wanneer de bewez(m misstand van die . aard is dat een 
habitatwn, the court may Is~ue a c~osi?g .ord~r prohlbltmg woning naar het oordeel van het hof ongeschikt ter bewoning 
the ~se . . thereof as a . dwelhng . untJl Ill Its JUdgment the is, . kan het . hof bij . een sluitingsorder h~t gebruik daarvan. tot 
dwelh~g IS :tit for that purpose; and may further order th~t no waning verbieden totdat het gebouw naar zijn oordeel daar
rent shall .be ~ue or payableby o; on. beha~f of the oc.cupier of voor geschikt is en kan vootts gelasten dat geen huur ver
th~t dwelhng m respect of ~he pe~10d m wh1~h the closmg order schuldigd of betaalbaar zal zijn door of namens de gebruiker 
ex1sts ; and on the co~rt bemg satisfied that 1t ~as been rende~ed van die woning .ten aanzien van de tijd dat de sluitingsorder 
fit for use as a dwelhng the court may termma~e ~he ~losmg geldt. Blijkt ten genoegen van het hof 'dat het gebouw be· 
order and: by a further order ded~re the dwellmg ~ab2t~ble, woonbaar, gemaakt is, dan kan · het onder vernietiging van , 
and from the date thereof such dwelling may be let or mhab1ted. zijn sluitingsorder bij· een nieuwe order het gebouw bewoonbaar 

. Notwithstanding ·any such last-mentioned order, . further verklaren, zullende het vanaf d.e' 4atum:daarvan mogen worden; 
proceedings may be taken hi accordance with'. this' section in v:er~uurd, of bewoond. ·· · .. · " - · · : · · 
respect of the same. dwelling in the event of any nuisance · ,Niettegenstaande z~lk ~en o.:der :voormel~ kunnen,verdere . 
occurring or of th.e dwelling being again found to. be .·unfit stappen overeenkomstlg d1t .art~kel te~ aanz1envan he.tzelfde 
for hunian habitation. . gebouw . worden genomen mgeva.I . zwh weer een m1sstand . 

· voordoet of het geboilw weer qngeschikt ter bewoning ge-
. . }yonden wordt: . . . . · . . · . ·· 

enalties in · 12~. (1) Any ~erson who fails to obey an. order to co~· 125. '(1} Ieder die een order · . om·a~,tn de.voo:r;schnften van Strafbepa.;· 
lation to ply With the reqUirements Of the local authonty, Or otherWlS~ de plaatselike autoriteit te voldo~n of anderszins de missta)ld lingen · ·. 

llisances. to remove the n.u~sance, sh:~,ll, unless he )latisfies the court that weg te ruimen; niet gehoorzaamt; wordt, zo hij niet ten genoegen b~treffende · 
he has used all .diligence to .ca_rry out .such order, be l_iable t? a van het ho£ bewijst dat hij alle naarstigheid gebruikt heeft mts~tanden. 
fi~enot exceedmg forty sh1lhngs for every day durmg wluch om de order uit te voeren, vetoordeeld tot .een boete van ten . 

. : . the defau~t continuesj a?d any person wilfully act~ng in hoogste yeertig. shillings voor elke dag gedureP.de welke zijn 
contraventwn .. of a closmg order issued under . the last verzuim voortduurt: . . ·· . .·· , . 
pr~c~ding section shall be ~iable t~ a fine not exceedi?g forty ! Ieder die opzettelik in strijd handelt met een sluitingsorder ; 
:5?1lhngs for every day . durmg whiCh the contraventiOn con~ verleend uit krachte van het voorgaand artikel; wordt veroor- . 
tmues. · · . . · .. · deeld tot een boete van ten hoogste·veertig shillings voor elke.· 

(2) The l~cal authority m~y in such a case enter the pre~ises da.,(o-
2 

g) e~urenlde tefte , de tov~~:etng ~oort~~urt. · : · ' . l h. t 
to which any such order relates and remove the nuisance · 'i e P aa sed e du 0~ ~" k~X: . 1~· f~ . t)·een tev{ e 
and do· what'ever may be necessary in the ex.ecution :of such dperce~ •twadarop · e. or er . e

1
re . ng . ee .• 1.nnep re en en 

d · ·d · · · , . e nuss an wegru~men en ·• a het nodige vernchten om aan 
or er an recover many competent court the expensesmcurred d · · d · · t · · · t · . D . · k t d h · kt 
by it from the person on whom the order is made. e or er .w voermg .e geven. eon os en . oor . a.ar_ gema.a . 
. .•. · . kunnen In een bevoegd hof worden verhaald op · de persoon, 

· • • • · •• • • • • · • · · : ' • <- • - . . tegen wie de order· gemaakt is: · · · ·· ·· . · : · · · . · · · .. 
ourt may . 126 •. Whenever 1t appears to the sat1sf~ctw.n ·of th~ ~ourt 126. Blijkt ten genoegen van het hof dat· de persoo·n· aan Hof kM. · 
~!~~J~ca;0 that ~he pe~son by whose ~Pt. or default thr nu.tsance anses, or wiens handeling of verzuim .de misstand · te wijten is. of dat de plaatseliko ' 
leecute Y that the O\Vner or . occuprer .of the premrses Is not known. or eigenaar of gebruiker van het perceel onbekend of niet te vinden autoriteit. 
·orks in cer- cannot be found, the court may;. a~ once order the local author.lty is dan kan het ho£ dadelik de plaatselike autoriteit bij order beve.len wer· 
in cases to execute the works thereby duected and the cost of executmg •1 d d b" b l · . ken tn zekel'$ 

· th · . h 11 b h th t h' h th . . d ge asten om e aar IJ eva en werken mt te voeren, zullende gevallen uit 
~ same s ~ t e a c arge on e proper Y on w lC e Sal de kosten van uitvoering daar_van ten laste komen van het te voeren. 

nu1sance ex1s .s. · · d d · d b · · e1gen om waarop e m1sstan . estaat. 
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Examination · 127. The local·authority or·any ofits qffic~rs or,'o~.t4el·l27. De plaatselike· autoriteit ·of halu· .beambten of; daar•ondenoek 
of premises. order of a magistrate, any member of the police, nu.i.y enter toe gelastdoor een magistraat, enig lid van de politie, kan een van percelen. 

ariy building or premises for the· purpose of examining as to gebo~w of perceel op enige ,redelike tijd binnentreden ten 
the existence of any nuisance t~erein at all reasonable times; einde h~t te o~derzoeken omtrenthet bestaan van een missta:nd. 
and the local authority or any of its officers may, if necessary, De plaatselike autoriteit of een van haar beambten, kan 
open up the ground of such premises a~d cause t.he drains zo nodig de grond in zulk een perceel opengraven en de afvoer~ 
to Be tested or such other work fo be done as· may be necessary kanalen Iaten onderzoeken o£ andere werken doen uitvoeren 
for the effectu:ll examination of the said premises: Provided die nodig zijn voor het,behoorlik onderzoek van het perceel: 
that if no nuisance is found to exist the local authority shall Met dien verstande dat, zo bevonden wordt da.t er geen mis-
restore the premises at its own expense. stand bestaat, de plaatselike , autoriteit het -perceel op eigen 

kosten · za.l herstellen. 
Persons 128. (1) Any thiee persons who allege that a nuisance 128. (1) Drie perso~en die oeweren dat een misstand be- Personen die 
ma!Ong com- exists may notify the allegation to the local authority sta.at kunnen van die bewering kennis geven. aan de plaatselike klage1_1 over 
pla;mt of supported by certificates of two ·· merucal · practitioners, autoriteit ondersteund door certifikaten van twee geneeskundige eennusstand. 
nwsance. if two or more are resident -in the district, otherwise praktizijns, wanneer twee of meer in het distrikt wonen, anders · 

by the certificate of one medical 'practitioner, and if .door bet certifikaat van een geneeskundige praktizijn. Indien 

Demolition 
of unfit. 
dweltings. -

the local authority fails. within a reasonabl'e time to cause de' plaatselike autoriteit niet binn(m een redelike tijd de 
the nmsa.nce to be removed such persons may serve the ruisstand laat wegruimen, dan kunnen de betrokken per-
notice referzed ·to in section one humb·ed cind t·wenty-tkree sonen de kennisgeving bedoeld in artikel lwnderd drie en 
and thereupon the like proceedings shall be had with the like twintig dienen, zullende alsdan deielfde procedure worden 
incidents and. C?onsequences as to making . of orders, ·penalties gevolgd met gelijke .verrichtingen en gevolgen wat betreft 
for disobedience of orders, and otherwise, as in the case of het maken van ·orders, straffen wegens veronachtzaming 
a complaint relating to a nuisance made by the local authority: van orders en anderszins. als wanneer een klachte be-
Provided that the court may authorize airy member of the treffende een misstand door de pla~tselike autoriteit inge-
police or any other person to do all the necessary acts for diend wordt: Met ruen verstande dat .het hof enig· lid van 
executing an order made under this section and to recover de politie of andere persoon kan gelasten om ter uitvoering 
the expenses from the person on whom the order is made van een order onder dit artikel het nodige te verrichten en om 
in a summary manner. · · · . de .onkosten op een summiere wijze te verhalen op de persoon 

. · · . · . · tegen wie de order verleend is. . 
· (2) A~y . m~mber of the police; or other pers~n authonzed (2) Ieder lid van de politic o£. ander persoon die onder 

under th1s sect10n shall ha:ve the like powers as 1£ he were an dit artikel gemachtigd is, heeft dezelfde bevoegdheden ·die 
officer of the local authonty. een beambte van de plaatselike autoriteit heeft. · 
· (3) Where the court is satisfied that the ;:>ersons making (3) B~jkt _ten genoegen v~n .het hof d~t de personen die 
a complaint under this section had re.asonable . grounds onder d1t artikel een kl~chte mdienen redehke gronden daartoe 
for doing so, the court may, when making an order for the re- he_bb~n dan,kan he.t bt] het verlenen van een order t?t weg
moval of the nuisance, also order the local authority to pay any rmmmg. van de m1sst~nd tevens bevelen, dat aile mtsa':'en 
expenses or costs incurred by .such person instead of ordering of on~os.ten door zodamge P.ersonen geleqen, door de plaatsehke . 
the author of the. nuisance to pay the same. . The court may a~tor1te1t worden betaald m plaats van de bewerker van de 
likewise order any persons whose complaint appears to it m1sstand te ,bevelen dezelve te betalen. . 
to he frivolous or vexatious to pay the costs and expenses . Het ho~ kan teve~s ~?velen .~at personen mer ~lachtta 
incurred by the pe.rsqn who has answered the complaint. . hchtvaard~g of -v:e.xatou .~hJkt te ZlJn, de onkost~n en Ultgaven 

· · betalen die gemaakt Zl]n door de persoon, d1e de klachte 
129. (1) Where under section one hundred and twenty-two a beantwoord heeft; . · · _ 

. nuisance is proved to exist with respect to a dwelling and the court . 12~. (1) Wanneer. onder artikel lwnderd twe~ en twintig ten Sloping van 
is satisfied that such dwelling is so dilapidated, or so defectively aanzren van een womng _het. bestaan van ~en ~1sstand beweze~ ong~chikte 
comstructed, or so situated, that. repairs to or alterations of wordt e~ het hof overtmg?- 1s dat _de wonm~ zo ve~vallen of zo worungen. 
the same are not ·likely to remove the nuisance and make gebrek~g gekonstrueerd 1s of zo gelegen rs d~t het doe~ van 
such dwelling fit for human habitation, ~he court may order herstelh~ge~ o~ het a~nbrenge~ van vera~dermgen naar ~lle 
the owner thereof to commence to demolish the dwelling waar~ch1]nlikhe1d d~ IDJ.sstand met zal wegrmmen en het ~eb.ouw 
and any oth~r structures on the premises on or befoze a. speci7 gesch1kt t~~ bewo~mg zal maken, dan kan _het hof de e1gena~r 
fied day, bemg at least one month from the dape of issuing daarvan bt) o~der gelasten om met de slopmg van het geb?uw 
the. order, . . and to complete . the demolition · and :to of an~~re getlm~erten op het erf op of v66r een ~ep~a~de 

· r~move the materials which ·comprised the same from the dag, ZI}nde. ten· mmste _een maand na de datum. van mtr:e1)ring 
Site before another specified day. _ . . . . van d~ order, een . begm te ma~en en de s1opmg.~aarv,an ~e 

. . . . . . voltoo1en en het afbraakma.tertaal ·van het terrem te. ver-
: .(2) The court s~all give notice to the occupier. of . adw~lli~g wijderen v66r een andere bepaalde dag. . ~ .... · .· : .. : 
~n res_pect of wh1eh such an ?r~e~. has ~een Issued reqmr- . {2) Het hof moet de gebruiker ~an een woning ten aanzien 
~ng him t~ . move ·~herefrom, w1thu~ a tim~ to be ~pectfied waarvan zulk e.en order uitgevaardig;4is,aanschrijvenom dezelve 
tu ~uch notiCe, and If an:y person fa1!s to comply With such binnen een in de. aa.nschrijving genoemde tijd te ontruimen.' · 
notice or enters the dwelhng or premrses after t?~ qate fixed VoldQet hij niet aan de aanschrijving of betreedt hij de woning 
by th~ court £or the. commenceme~t. of the demohtwn t~ereof, of bet perceel na. de datum waarop volgens de. order van 
except for the purpose, of demohtron, he shall be gmlty of het hof met. de sloping daarvan een begin moet worden ge
an offence. ' · · .. . maakt, behalve met het 'oog op sloping dan is ,hij schuldig aan 

(3) ~~ any person fails to . comply with· such an ·order for een overtredi?g· · · _ . . · . . · . . 
demolitiOn he shall be guilty of an offence and be· liable to . (3) Ieder dte ee.n .order · tot slopx:llg ruet nako.tp.t,, 1s sc}).uldrg . 
pay the daily nne provided in section one l~undred and twenty- aan ~en overtredmg en <?nderh_ev1g aan de be~~hng va? ~e 
five,-and the local authority may cause the dwelling' and any dagelikse boete bep~ald m a:rti_kel honderd v~Jf en tw~ntt[! 
other structures on the premises to be demolished .and• ·may zu~~ende de plaatselike autor1te1t het geb_ouw en de andere 
recover . £rom the owner the expense, incurred in. doing 80 g;t1mmerten op het perceel mogen . doen slop en en op de 
~ft~r deducting the nett. pr<?ceeds . .o£: the sale. of the materials, e1genaar de . onkosten daarvan. verhalen, na aftrek van . de 
wh10h the local au~hority may sell by auction. .. . netto:o~brez:~st yan .het matenaa.l, dat door. de plaatsehke 

. . . . . ·. · : . . .· · . . autor1te1t blJ vendutle mag worden verkocht. . 
· (4) No compensation .shall be, payable by . the local autho- . (4) .De plaatselike autoriteit is aan de eigenaar of gebruiker 
rity t? the owner or occupier of any dwelling or other struc- vail een woning of ander getimmerte ter zake ·van de stoping 
tures ln respect of the demolition thereof as aforesaid, and from daarvan tot geen vergoeding gehouden en vanaf de datum van 
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. . 

the ·date of the demolition. order no rent shall be due or payable de · order tot sloping . z~l geen huur vers~huldigd ~n betaalbaar 
by or on behalf of the occupier in respect of such dwelling or zijn door of namens de gebruiker ten aanzien van zodanige 
structure. woning of getimmerte. · · 

. . - . . ·. 130. (1) Ret is verhoden na de invoering van deze W~t Verbods-
?rohibitions . 1'30. (1) Wlth!n every . u~ban area, and .wlt~m also any binnen een stedelike kring alsook binnen enige landelike kring, voorschri£-
Jbn rkesp_ecbt okf rural area to which th_e Mmister may, by notice lD. the Gazette, waa.rop de Minister - bi]' kennisgeving in de Staatskoerant de ten - -~ 

e.c ·ov· ac 1 h · · f th' t' 't h ll t b l f l f . . . ' . · .- · " betreffende.ollll dwellings, app Y t e provisiOns 0 IS sec wn, 1 s a. no ~ aw u o:r bepahngen van d1t artikel ~oepassehk mocht verklaren-.. 9.chterzijd~ 
a'?d rooms any person after the cpmm~ncement of this Act · (a) een gebouw op te r1chten dat volgens het achterziJde- tegen-
wit.bout (a) to . ~rect any dwelhng constructed on the back-to- tegen-achterzijde stelsel gebouwd is. of achterzijde ·. 
!~:Jit~ion. back • system; or . . . · (b) een kamer te _bou~en bestemd tot ~l~ap~, woon-, of :;~:rs · 

(b} 'to erect any room llltended to be used as a sl~epmg werkkamer, d1e n1et voldoende verhcht 1S door een zonder door-
or living or work room which is not sufficiently . venster of vensters van ee.n totale oppervlakte van ventilatie. · 
lighted by a window m: .. windows . of a total area ten minste een-twaalfde van de vloerruimte en vol- · -

, of n~t less tha~ one-twelfth of · the floor are.a ~nd doende geventileerd door tw~e of meer ventilati~- · 
sufficiently vent1lated by two or_ more ventilatiOn_ openingen of door -vensters d1e geheel of gedeeltehk 

-openings or by windows capable . of being wh~lly geopend kunnen worden, welke vensters of openingen 
or partly opened, _such windows or opening~ b.e,mg z6 geplaatst zijn dat door- of kruisventilatie ver-
so placed as to secure through or cross ventilation ; zekerd wordt; of . 
or (c) een woning te bouwen op opgeaarde grond bevatte.nde 

- (c) to erect any· dwelling on · made . ground contain· · str~atvuil, afval, vuilnis, of andere stoffen onder-
. , ing street sweepings, . refuse, rubbish or other hevig aan bederf totdat de goedkeuring v:an de plaatse-

matter liable to decomposition until the approval of like autoriteit ~erkregen is, en totdat tevens zodanige 
the local authority has been obtained and until also maatregelen ge.nomen ·zijn tot bescherming van de 
such measures for safeguarding health hav.e been . gezondheid ~als de plaatselike autoriteit mocht vor-
taken as the local autho:rity may require; or . deren; of . · · · 

· . . · · . (d) ter bewoning te verhuren of gebruiken enig woonhuis 
(d) to let or use for habitatron any ~wellmg or :rool?l of kamer na de invoering van deze Wet ergens opge-

erect~d anywhere .after the commencement of t~1s richt. in-·strijd m.et paragr~af (a), (b) ·of (c); 
Act In contraventiOn of paragra~h (a):. (b) or ( !· (2) Ieder ·d1e een bepahng van dit arttkel overtreedt wordt 

. · (2) Any p~rsOJ?- who contr~v~nes any, prov1s1on . of · th~ bij veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste vijftig 
section .~hall be hable . on conVIction to a fine of not _exceed- pond en met een verdere boete van ten hoogste twee pond 
ing fifty · po~nds, _and _ to a. furthe! fine of not excee~mg two voor elke dag waarop de overtrading vo~:t~uurt na de datum 
p_ounds fo:r every day dur1II:g whtch s~ch contr~ve~t10n con- vastgesteld in e~n desbetre:ffende aanschnJvmg van de pla~tse-
tmues after the date. fixed 1n any wrrtten not1ce m respect like autoriteit. . 
thereof from the local authority. . . . . 131. (I) Het departement van Yolksgezondheid is ver~ PUcht van 

· ' d f p bl' plicht- · · . . . departement 
Duty .of ·_131. (1) It shall be th~. duty of the epartment ·o . u rc (a) feiten te. verzamelen onderzoeken en . overwegen ten aan.zien 
department Health- . ; · , · , . ' . . · van over-
in respect of · betre_fffnde~ overbevolkm.g of slechte o.f onv~ld~ende bevolking, 
overcrowd- (a) to collect, investigate and consider the facts as to any behmzmg m de verschillende stedehke drstnkten en:z:. - ~ 

. ing, etc. overcrowding or bad or insufficient hO'Using- in the va.n de Unie; . . . . . .· · 
various urban districts of the Union; (b) de beste methoden te onderzoeken tot verhelping van 

(b) to enquire into the best methods o~ dealing with ~ny overbevolking of · slechte behuizing waarvan het 
overcrowding or bad ·housing so ascertained to exiSt; bestaan zo wordt uitgevonden; 

_ (c) to make such recommenda~ions as may see~- necessary _ (c) · iodanige aanbeveling te doen als nodig mocht blijken 
h · · t' - ten aanzien van het resultaat van zodanig onderzoek . i.n re~pect of the result of any sue . mvestiga ton or of navraa.g. • 

en_q~ury. . , . . . . · (2) De ge_neeskundige ambtenaar van gezo~dheid ~an elke 
(2) It shall be the duty. of .the medi~al officer of health of plaatselike autoriteit is verplicht een jaauappm::t nit te brengen 

every urban local au~hor1ty to make a~ _annual, rep~rt _to aan de hoofdambtenaar van gezondheid met betrekking.tot de 
the chief health_ offic_er 1~ regard to the condit1o~s 9f the dlstnct toestand van bet distrikt van zodanige · plaatselike autoriteit 
?£such_ local aut.honty m respect of overcrowdmg and bad and ten aanzien van ·overbevolking en slechte en ·onvoldoende 
msuffiClent housmg. behuizing. _ 

. . . . . 132. (1) De Minister kan regulaties vaststellen . en kan Regulaties. 
ReJula.tion~. . 132 • . (1) The Miru~ter may ~ak~ regulatlO~s, a~d may bevoegdheden toekenn~n en verplichtingen in verband met de · 

confe~ . powers and 1m pose , duttes m connection With. ~he uitvoering en toepassing daarvan opleggen aan plaatselike 
carrpng out and enforcement thereof on local . authorities, autoriteiten, magistraten, eigenaars en anderen, betreffende-:-

. magistrates, owners and others, as to- · (a) de inspeksie van grond, woonhuizen, openbare gebouwen, 
(a) the inspection of land, dw;lling(3, public buildil!gs, fac- fabrieken en bezigheidspercelen · eu het rein ~n vrij 
· tories and trade prelD.lses, and for securm~ the · van misstanden houden daarvan, zodat de gez~md-

keeping of the: same clean and free from nuiSance heid van de inwonenden of de volksgezondheid niet 
and so as not to endanger the health of the inmates in gevaar g~bracht wordt ; · . 

. or the' public health; (b) de konstruksie van. woonhuizen, de voorziening in 
(b) the construction of dwellings, the provision of p;o- . behoorlike verlichting en ventilatie en de voorkoming 
. · per lighting and ventilation, and the preventwn . van overbevolking ; . . , 

of overcrowding; . . .. ·(c) het periodieke schoonmaken en witten of . andere 
(c) t_he periodical cleansing and white-washing or other behandeling van woningen; en het reinigen van be-

treatment of dwellings and the cleansing of land lendende grond en de opruiming van vuilnis of afval 
attached . thereto and the re_l_DOVal of rub~ish 0~ . da.arop-. door de eigenaars van de woonhuizen; 
refuse therefrom by the owners of the dwelhngs! . (d) de a.fwatering .van grond of percelen, de onschadelik~ 

(d) the drainageof land or premises, the disposal of offens1ve making van hinderlike voohten en de opruiming en 
liquids .and the removal and disposal of rubbish, beschikking over vuilnis, afval, mest en verbruik· 
refuse, 'manUre and waste matters ; · . '- sto:ffen: . . · , ' 

(e) the standard or standards of purity of any liquid (e) de standaard of standaarden van zuiverheid van 
which, after the treatment of sewage or other offensive vloeisto:ffen die na df! behandeling .van .riool- of andere 
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matter (in any purification works, may be discha~ged hinderlike stoffen _ in zuiveringswerken,- daaruit ge-
therefrom as effluent ; : ·· - , loosd mogen worden als uitvloeisel ; 

(f) the keeping of animals or birds and the construction. (f) bet houden van .dieren of vogels en de konstruksie, 
cl.eanliness and drainage of places where animals or reinheid en afwatering van plekken waar dieten of 
birds are kept ; vogels gehouden worden ; 

(g) de · opriehting en werking van fabrieken of bezig-
(g} the establishment and carrying on of factories or trade hei.dsperqelen, die hinderlike stank of dampen plegen , 

premises which are liable to cause offensive smelh te veroorzaken of die vloeibare of andere sto:ffen lozen 
or effluvia or to. discharge liquid or other material die zodanige stank of dampen doen ontstaan of 
liable to cause such smells or effluvia or to pollute waterlopen verontreinigen of die anderszins hinderlik 
streams or which are otherwise liable to be a nuisance or of schadelik of gevaarlik voor de gezondheid kunnen 
injurious or dangerous to health, and prohibiting zijn, en bet verbieden van de oprichting of werking 
the establishment or carrying on of such factorief van zodanige fabrieken of bezigheidspercelen in· 
or trade premises in unsuitable localities or so as to ongeschikte lokaliteiten of waar zij hinderlik q£ 
be a nuisance or injurious or dangerous to health. schadelik of gevaa:rlik voor ·de gezondheid kunnen 

(h) the sub-division and generallaycout of land inte~ded zijn; 
to be used as building sites, the width and number of (h) de onderverdeling en algemene aanleg van g:rond 
str~ets and thoroughfares, the limitation of the number bestemd voor bouwterrein, de . wijdte en het aantal 
of dwellings or other buildings to be erected on sucb van straten en doorgangen, de beperking van het 
land, the proportion of any building site which· may , getal woningen of andere gebouwen op zulke grond 
be built upon and the establishment of zones within te worden gebouwd de proportie van enig bouw-
whieh different limitations shall apply, and of zones terreiu waarop gebouwd mag worden, en de vast- · 
within which may be prohibited the establishment or stelling van kringen waarbinnen verschillende be-
conduct of occupations or trades likely to cause perkingen gelden, en van kringen, waarin de . op-
nuisance or annoyance to persons residing in the richting of hot uitoefenen van bedrijven of bezig-
neighbourhood. - heden verboden kan worden, welke waarschijnlik 

(2) Any person contravening or failing to comply with any missta~d~n of erg~~is . aan personen veroorzaken. 
regulation made under this section shall be liable on conviction kan, .die m de nab1,1heid wonen. . .· . 
to a fine of not exceeding fifty pounds or, in the case of a (2} Ieder die . een regulat1e vastge~.teld onder. d1t .art1kel 
continuing offence; to a fine of not exceeding forty shillingF overtreedt of met nakomt word~. ~1] veroordel_mg gestraft 

· for every day during which the offence continues after the datf met een . boete van ten hoogste .VIJftig pond of, Ill het geval 
fi:x:ed in any written notice in respect thereof from the local van een voort~urende overtred1ng, met een boete ' van ten 
authority. . · hoogste veertig shillings voor elke dag gedurende welke de 

overtrading voortduurt na. de datum vastgesteld in een des
betreffende ·aanschrijving van de plaatselike autoriteit. 

CHAPTER IX. 

ALGEMENE EN AANVULLENDE BEl'ALINGEN; 
GENERAL AND SuPPLEMENTARY. 

HOOFDSTUKIX. 

: xl-r 

Reporting o£ 133 .. (1) The M:iniste~ may, 'Y~en so requested by a lo.cal 133. (1) De Minister kan, op daartoe strekkend . ver- Aangifte van 
~~~~~t~a~~~n ~utho:Ity, ~~ke re.gulatwns requmng the fath~r 0~ any child, zoek van een plaatselike autoriteit, regulaties vaststellen geb.o~rtetf en 
and If he IS residmg With the mother when the child IS born, or, waarbi]" de vader van een kind wanneer hi]' biJ' de mo.eder woont fegls ra. e en 
· • . h' b th tt a· h ' h h ' ' · . 1nspekt1eVa.n m"p~ctwn of m IS a. s~nce~ e person a en m.g on t e mot er at t .e time wanneer het .kind geboren wordt, of bij zijn afwezigheid de verpleecr- . 
~:z!~~g o~ or Withm SIX hours a~ter the bnth, to report fo:rthwi~h ~he persoon de moeder behalldelend ten tijde van de geboorte of inrichti~gen. 

· · birth to ~he local. a~thonty, a~d as ~o the manner of furmshmg zes uren daarna, de verplichting opgelegd wordt de geboorte . 

Supervision 
of vaccines, 
sera, etc. 

and the mformat10n to be furmshed m such reports. onverwijld .. aan de plaatselike autoriteit te rapporteren, en 
.(2) The Minister may make 'regulations as to the registration waarbij wor~t ?ep~ald de wijze van verstre.kking a!smede de 

and inspection of nursing 0~ mat~rnity homes or other premise:o aard van de.I~lwhtmgen te wo~den verstrekt m zodarug rappor~. 
where nursing is carried on for gain, the registration of persons (2) .. De l'l~mister. kan regulat1e~ vaststellen o~t~ent. de regi
in charge of such homes or premises and the furnishing of stratie en mspekt1~ van verplegmgs- of kraarm~nchtmgen ~f 
returns or particulars of patients admitted thereto and of ande:e percelen waar verpleegd wordt voor ~I~st, .de regi-
pcrsons employed therein. 1 ~trat1e van personen aan het hoofd van :mike mnchtmgen of 

. . . . . . percelen en_ het verstrekken van opgaven of biezonderheden 
(3) Any person faihng to comply with any regulatiOn made van . patienten daarin opgenomen en van personen daarin 

under this section shall be guilty .of an offence. tewerkgesteld. 

134 · ·(1) The ·ui· 1;st r may. ··de f . th · t' · (3} lede. r die niet voldoet aan de onder dit artikel vastgestelde · 
• m n e . prov1 or e mspec Ion. 1 . · h ldi di 

sampling and examination, by officers of the department of regu atles lS sc u .. g aan een over~re. ng. . . . ~ 
Publl· c Health of v cc1• vac - 1 mph. . d . .1 134. (1) De Mimster kan voorz1enmg maken voor de m~ Toezl<lht a . , a nes, cme y . , . sera an s1m1 ar k . · . . d k' d bt . h t stoffen sera 
substances imported into or manufactured in the Union and spe tte, monstermg, en on erzoe . ~ng, oor am enaren van e enz. , -
intended or used for the prevention or treatment of human departement v~.n Volksge~ondheid, .van ent~toffen, poks~of, 
diseases, and may prohibit the importation, ' manufacture or ~era en s~ortgeli)ke stoffen mgev~erd m de Urue of ve~vaardigd 
use of any such substance which is considered to be unsafe m de ~me, en bestem?- of JSebrmkt voor de y~orkommg of be-
or to be liable to be harmful or deleterious. h~~dehng van me~sehke .z1ekten, en ka~ de mvoer,, vervaar~ 

_ · d1gmg of het gebrwk verbwden van zodamge stoffen die gevaar-
(2} The Minister may make such regulations as .he may lik beschouwd worden of die nadelig of schadelik kunnen zijn. 

consider necessary for properly carrying out the ~provisions of (2) · De Minister kan zodanige regula ties vaststellen als hij 
this se~tion. · ~ · mocht nodig achten voor de behoorlike uitvoering van de 

· . . . bepalingen van dit artikel. 
C:ontribu. • 135. The Mimster may, out of moneys speCially voted 135 De Minister · kan uit gelden bepaaldelik door bet BiJ'dra.gen 
twns to cost b p }' t d b' t t - b d' t' h · · • ._£1 labora· Y ar tamen an su J e~ . 0 sue eon I Ions as e may m Parlement beschikbaar gesteld ·en met inachtneming. van tot kosten 
tories, each case fix and determme- . zodanige·voorwaarden als hij in ieder geval kan vaststellen en v~ labo~!l'· 
volun•~~ . • . . b I tona, vrlJ• / 

~J (a} contnbute towards the cost of construction, equipment epa en~. · . . . . . . willige . : 
associations, or maintenance o£ laboratories 'Ot other institutions (a} biJdragen tot de onkosten van opnchtmg, mnchtmg verenigingen 
~:~erned of onderhoud van laboratotia of andere instellingen em:., diezieh 
with public - bemoeien 
health. rnet volksge

zondhei.:L 
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~ngaged in_ carrying out researches or .investigations' .. die tot taak hebbe'ri navorsingen Of onderzoeki.ngen 
regafdii:Jg human .diseases' or towards the cost of any _in te stellen- betreffende menselike ziekten of tot de 

· ,~uch rese~rches or' inv~stigations; . . onkosten verbonden aan deze navorsingen of onder-
.· zoekingen ; · . 

(b) contribute towards the costs incurred by any local (b) bijdragen . tot de kosten gemaakt door plaatsehke 
authority· or · educational institution or· any public autoriteiten of ins telling en van onderw.ijs, . open bare 
voluntary society or association in connection with vrijwillige verenigingen of verenigingen in verband 
maternity welfare or child-welfare, the training of met moederschapwelzijn. of kinderweh;ijn, de op-
sanitary inspectors or health visitors, instruction in , ·leidil1g van inspekteurs van ge~ondheid of .~ezond-
nrst-aid or home nursing, or any other matter relating heidshezoekers;. ondw:icht .. in eerste hulp. biJ ong.e-

. to public health. · · ' lukkcn, thuisverpleging of andere de volksgezon.dhe1d 
. . betreffende aangelegep.heden: . . . . · 

Powers and 136. Every assistant health 'officer. of the department 136. De assistent ambtenaren van gezondheid van het Werkkring 
~~i~;sa~f ·of .Public Health may •. withthe authority and ?n behalf of .the departe~ent van Volksgezondheid kunnen .in opdracht .en ::S~s~e~fd ~n 
assistant · . chtef hea~th officer, dtscharge a~y of t~e ~ut1es or functiOns van wege de hoofdam~tenaar v,an gezo~dherd de .w~r~knng ambtenarJ!" . 
health of the chtef health officer, and any duttes Imposed or powers van de hoofdambtenaar van gezondhe1d waa:rnemen. De van gezond-
officers. · conferred by ~his. Act on. district surgeons, port health offic~rs verpiichtingen bij . deze . Wet· opgelegd of de bev?egdheden heid. 

ol: other. medwal officers of the Government may be earned t;oegekend aan distriktsgeneesheren, haven-gezondhetdsbeamb-
· .. out or exerCised-by- the chief health officer or any assistant ten of andere geneeskundige goevernements-ambtenaren kunnen 

health officer of the department. · · uitgevoerd of uitgeoefend worden door .de hoofdambtenaar v~n 
· · · crezondheid of door de assistent · ambtenaren van gezondhe~d 

. 0 . ' - . . . 

Recipr~al 137. (1) ·There shall be between •·the department of van; het depattement. . . . . • . . . .. 
notification · :Pu~lic H!lalth. and. the department of Agriculture a system of ~37. (1) Er zal tussen het departement van Volksgezond- :e~:;;~~g 
:-t1o~opsul- ·-r~crprocal n.otdicatwn as to outbreaks or th~eatened outbreaks h.~ld en het.depa.rtem~!lt van Landbouw een s~~~~el van wedel:"~ en onderling 
between de- Qi d1seases.hable to affect both man and ammals,,and of con- zt]dse kenms~e':mg ZI]n ~a!lgaande. de verschl]mngen of .dre1 overleg . 
partinents of sultation as to the making of regulations or t4e· taking of gende verschzJnmgen van zwkten die zowel mensen als d1eren tussen de· 
Public · i measures in cop.nection therewith. · · kunnen aantasten en van overleg omtrent h~t maken van partementen 
H lth d ' · · · · · · f h · 1 · b d d . van. Volksge' ea an . . .. . , . , . regu:lat1es o et nemen van maatrege en m ver an aarmee. dh "d 
Agriculture.·· (2) There "shall also ?e consultat~on b~tween the sai~ .depart- (2) Genoemde departementen zullen elkander tevens nia~- t':d~u;~ · 

'. · ment.s ~henever the Interests of p~bhc healt~ are mv_oi-:-ed plegen over · alle aangelegenheden waarbij· da volksgezondh:1d · 
; and 1t 1s proposed to make re~ulatto~s or take other act~on betrokken is· en wanneer het voornemen bestaat om regulat1es 

. r either .under Chapter VII .of. th1s Act or. und~r_a~y law whtch te maken of anderszins op te treden hetzij krachtens Hoof~stuk 
co~fers powers on the. Mm1~tcr of Agnculture m respect of VII van deze Wet, hetzij krachtens andere wetten . d1e de 

. artwles of food or of ~mmals mpended for slaughter for food. Minister van Landbouw bevoegdheden verlenen ten aanzien 
. (3) Whene~er under this Act it is n~~essary to . determine van voedingsmiddelen of van dieren bestemd te worden ge-
the presence or absence of disease in any live animal otherwise slacht voor voedsel. . · : ' . . · · · . . 
than . by the bacteriological examination of secretions dis- (3) Wanneer kracht~ns deze ~e~ . de v~s~stelli~g vereist 
charges or other material, .only the ·certificate of an. app~oved wordt van het·al d~n met aanweztg ZIJ~ ·va~ ztekte m levende 
veterinary surgeon shall be evidence. . have, .ol? andere ~IJZe dan door baktenologte~ onderzoek van 

· afsche1dmgen, Iozmgen of . andere stoffen, kan ·. ~lechts het 
. , . . . . certifikaat van een goedgekeurde veearts tot bewt]S strekken. 

\ ; Restr~c~ion, 138. E;x:cept on the. request of ~he local authority lS8. Behalve op verzoek van de betr~kken plaatselike Beperking.op 
0~j'~n~bte~ s co.n~erned, the powers to make r~gulat1?ns c.onferred on the autoriteit zullen de .b~voegdheden om regulatws vast te. stellen ~=~o~~:i~~~r 
·~ake . · M1mster by any paragraph of se?tlOD! · th~rty-s?/J; except para· verleend aan de Mm1ster door de paragrafen van art1kel zes om regulaties 
regula.tions. ' graphs (g) and (t), · or by ~ectwn one hundred and twelve en dertig met uitzond_ering van. paragrafen (.q) en (t), of ~oor te maken. 

or by any paragraph of sectwn one hundred and fifteen except artikel honderd twaalf o£ door de pa.ragrafen van art1kel 
par~graphs (g), (i), .U> an~ (k), . or by . any parag-raph . of lwnderd vijftien met uitzondcring,·va? paragrafen: {g), (i), {j) e.n 

. sectiOn one ~undred and th.trty-two except paragraph . (e) shall (k), of door de paragrafen v:an arti~el honderd ~wee en· dertzg 
:not be exerCI~ed-,- met uitzondering van paragraa£ (e) met worde~mtgeoef~n~: 
· . . . . . . . , . . ··· · (a)· t~Ii aanzien vari. stedelike. plaatselike · au.~onteiten 

(~).In _re~pect .of the dtstn~t of any urban lo?al authonty verri:leld of ge~~oklaineerd ~n .de Ee:st.e Bljlage tot 
·. · spec1~ed m . or. proclaimed under t~e Fmt . Schedule deze Wet, tenziJ de plaatsehke autonte1t, na. verl~op 

to this Act, unless the local authonty has, after the van drie maanden .na de datu:rp. van een kenn,tsgevmg 
expiry of th~ee months ~r?m the ~a.te ~f a notice a~n haar gericht door . d~ Minister ha::r gelastend ten 
addres~ed ~o It by th~ l\fin~ster requmn~ 1.t to make genoegen van · de · Mmtster · !egulat1es · te . . maken 
regulations to th~ sa~tsfactwn of the Mmtster a~ to aangaa.nde de: in zodanige par3:grafen of a1t1kels ?e- . 
matters dealt w1th 1n ·such. paragraph · or sectiOn, handelde zaken; in ' gebreke Is gebleven zodamge . 
failed tci make sucJ1 regulations ; · · regula ties vast te stellen;. en·· · 

(.b_·) • t f th d' t · t f th 1 · 1 th "t . :.(b) ten aanzien van het distrikt van andere plaatselike 
m r:?~~ 0 

e t~ r~c 0 
an;:-

0
d ~r oc~h aud ~n Yf autoriteiten,. totdat drie maanden verstreken zijn 

un~r /ee .m~~ G. at~e ~xpue f rom t . e. a; ~t na de datum van ·publikatie in de Staatskoerant van 
pu llcta.lon ltD be azde ebo tahnoMt~e. cton almdng ra h een k€nnisgeving· bevattende ontwerp-regulaties te 
regu a lOns . o e. ma e y . . e mls ~r. un e~ sue . d . ld d or . de Minister krachtens zo-
paragraph or sectwn, a statemer.t of hts mtentwn to wor. en :vastgeste · 0 . . ' a· . .. 
·. k th · · d · ·r 'f · · f th . d ft · ' damge paragrafen of art1kels, mede eling van .ZlJn 
I(la e em an . 1nVl mg crt ·lCtsms o e ra . voornemen dezelve te mak_en en tot' kritiek uitnodi-· 

I ~ 
. ·. · . · . . . . . . · gend van het antwerp. . 

1mle of . 139. Where any questiOn anses as to the donncrle o£ any 139 Geschillen betreffende de woonplaats van· persohen Woonpla.ats 
~~/~~ p~r~on for the ~urp?~es of this ~ct, it shall be referred to .the vqor de. doelei_nden va~ deze.Wet, w~rd_en yer.wezen na~r de ;~~rPX~~ten 

tiiiS"" Act.· . :Mimf>~er, wh9se :decisiOn thereon sh!J:ll be .final and .con9lus~ve: Minister; wiens beslissing · afdoend:-e· en voldmgend zal ·zl]~·, , einden van 
' · · · · · · .... ... : de:~:e Wet. 1 · 

1.Ieanitig:of ~ ' ·. 140. :Whereve1: in. this Act n cost" or "expenditure ., is 140. Wanneer in deze Wet '' kosten n · of; ·,, ~itgaven " Detekanis ~ 
•l cost:" o::' : used in connechon with the removal, detention, accommodai genoeind worden in ver band m·et verwij dering, · aanhouding, van "ko~>ten" 
~u~~~~~d1: . . tiont maint~nance ?r tr~atm.ent ()f pe:sons, it sh~ll mean cost h~isvesting,-onderhoud of behandelin~ van personen; .betekenen · 

.. · : ; ' c~lculated m accordance ,wlth a tanff o~ charges. approvet,die de kosten berekend overeenkomst1g e~n koste-tanef door de 
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, by the .Minister and .based as nearly. as may be on average Minister· goedgekeurd en zo na mogelik gegrond op. een ge-
cost. or if there be no such tarifi it shall mean actual cost.' middelde koste, of indien er zulk een tarief niet bestaat, bete~ 

. · kenen zij de werkelike kosten. · -
Contracts in '· 141. Except as specially provided in sub-section (5) 141. Het bepaalde in deze Wet laat, behalve als hie- Overeen~-
~~u~! ~fno~ of s~ction one· hundred and twe,nty-{our an~ su~-sec_tion (4) of zonde:Ii~ bepaald. in ~ub-artikel (5) v~n' artikel honderd vier ~~~~:~de 
to be g section one hundred and twenty-nzne nothmg m th1s Act shall en tW?,ntzg en.· sub-artlkel (4) van -art1kel lwnderd negen en woonhui7:en 
affected. prejudice the remedies of· any owner or occupier of a dwelling twintig onverkort de rechten van eigenaars of gebruikers van worden nie1 

. or premises for the brea~h, non~observance or non:pe~formance woonhuizen of percelen wegens verbreking of niet-vervulling verkort. 
· of any contr:J.ct entered mto by an owner or occupier m re~pect van overeenk.omsten door hen aangegaan betrefiende de woon

of which dwelling or premises: an order has been made by the huizen of 'percelen ten aanzien waarvan door het ho£ of een 
court or a local authority_ under this Act. ' · . plaatselik~ autoriteit·onder deze Wet een order gemaakt is .. 

. . - · . · . . . , 142. Ret bepaalde in deze Wet laat,. behoudens het m Voorbehoud 
81a~mg · 142. SubJect to the proV1s1ons o£ the next succeedmg het e"'rstvolgende arti4el bepaalde onverkort het recht van betrheffe

1
nde 

c auses as to , h" . · } · A h ll b d d , - - ' . · · . . · · ver aa van recovery of _ sectton, not mg. 1ll t _ns ct _s a , e construe as ~pr~vmg personen om in rechten de schade of het verhes te verhalen geleden 
damage. any person .:;f any r1ght wh1~h he may _possess to mstltute door hen geleden ten gev:olge van de nalatigheid van een· schade. 

legal procee~h~gs and t? obtam damages m any court of law plaatselike autoriteit of enig persoon. in de vervulling van de 
, . for los~ or IDJ ury sus tamed through . the neg:l~ct of anr, loc~l verp Iichtingen bij deze Wet of anderszins opgelegd. . . 
a~thonty or a~y person to perform any duty Imposed by th1s 143. Wanneer bij de uitoefening van een bevoegdheid ver- Beschermrn~ 

Protection of 
locai 
authorities, 
etc. 

A:ct or otherwise. · · ' . leend of bi]' de uitvoering van verplichtingen opgele"'d aan v_akn plaats~-. , . . . . . . . o h e au ton· 
. . · · · · , . ' · het Goevernement of een- van di~ns ambtenaren, o£ _een ad- teiten, enz . . 

. 143, Whenever m the exe~Cls: of any power conferred or ministrateur, o£ een pla.atselike autoriteit, onder. deze Wet of 
m the performance of any duties J_m_posed upon the Governm~nt een andere wet betrefiende volksgezondheid, het of hij beweerd 
or any o~cer thereof or an adm1mstr~tor . or a lo?al author1ty WQrdt iemarid letsel o£ eigendo.mschade te heb ben veroorzaakt · 
un~e~ th1s Act or ~my other la:w. relatmg to pubhc health, he of op andere wijze iemands rechten ten_ aanzien van eigendom 
ant 1s alleged to have caus~d InJury to any:person or damage ofanderszins geschaad heeft, is het, hij gerechtelike vervolging 

. to an_r property or otherWlSe to ha_ve detrimentally afiected op zulk een bewering gegrond, ~n tegen het Goevernement, 
the ri~hts. of any person, wh~ther m respect of_ property OJ of zijn ambtenaar, of 'de administrateur, of de plaatselike 
oth~rWJSe, It shall b~ a defence In any lega_l proceedmgs founded autoriteit ingesteld, een verdediging dat de aangeklaagde of 
on .such an allegatton a~~ brought against the G~vernme~t respondent detbest bekende of de euige of best uitvoerbare .en 
or 1ts officer or the admtmstrator or a local aqthonty or 1ta beschikbare methoden gebezigd heeft bij de uitoefeuing van de 
officer . that the defendant or respondent h;1s .used the best bevoegdheden of de vervulling van de plichten voormeld . 
.. known or th_e only or :most pract1eable and ~vatlable metho_dsl In het geval van zoda.nige vervolging tegen een ·admini
m the _exere1se ~£ the, pow~rs or: ~he ;perf~rmance of, ~he ~uttes str.ateur,' of . een plaatselike autoriteit wordt e~n certifikaat, 
aforeSald. . : · · getekend door de hoofdamb_tenaar van gezondhetd, dat de aan-
. In the case of such proceedings against an administrator or geklaagde of. respondent, aile omstandightden in aanmerking 

a local authority a certificate signed by the chief health officer genomen, de best bekende of de, enige en best uitvoerbare en 
that the defendant or respondent has, when regard is had to beschikbare methoden gebezigd heeft, door het hof ala_ prima 
all the circumstap.ces, used the best known or the only or most facie getuigenis van dat feit. aangenomen. . _ 
practica:ble and availaJ:le methods, shall be accepted by the H4. Geen rapport gemaakt, stappen gen9men of. zaak Beschermin~ 
c-rmrt as prima facie eVldence of that £act;, ' · gedaan door de Minister, of door een ambtenaar van gezond- van ambte~ 

. . . , . . · heid, of haveu-gezondheidsbeambte, of distriktsgeneesheer, narlln. 
Protection of .1~ No ,report made or aQtlOn taken or thmg done ~y ~he of geneeskundige ambtenaar ,van gezondheid, of een goedge
officers. M1mster or -by a: health officer or port health offieer or d1~tnct keurde veearts, of gezondheidsinspekteur, of een algemeen 

surgeon or me~cal o.fficer of ~ealth or. approved veten~ary of biezonderlik gemachtigde staatsdienaar, of door een plaatse
surgeo~ or samtary mspector or any generally or specu~._Ily like autoriteit, bij de uitoofening van een bij deze Wet opge
:LUthonzed ~fficer of the Government or of a local author1ty legde verplichting, stelt hem in zijn persoonlike hoedanigheid 
m the exerClse of any power co·nferred or the performance of bloot a.an welke gerechtelike vervolging ook mits zodanig 
any d_uty i,qtposed by this Act ~hall subject him in hi~ personal rapport gedaan, of stap genomen, of zaak gedaan werd te 
capac1ty to any legal. proceedmgs whats_oever, provid~d such goeder trouw en zonder onachtzaamheid. · . 
report was ~nade or act~on was taken or thmg was done m good 145. Met inachtneming van de bepalingen van enige .·wet Indi~nst---
faith and without neghgenc~. _ _ · · , . · . · of regulaties .<;~pgetrokken krachtens een wet handelende over nemmg van 

' ' ' uitdienst-treding wegens slechte gezondheid of bereikihg van x~~~rtseil, 
Employment ·145. Subject to the pro:visions of any law or regulations een bepaald? leeftijd~ ~a~ g~en goedgekeurde veearts door plaatselika 
of veterinary ~ade under alaw dealing with retirement on grounds of ill- een plaatsehke autontert m dienst genomen om werk te ver- autoriteiten 
~urgeoM br.. health or on 'reaching a prescribed age, no approved veterin'ary richten overeenkomstig' deze Wet, hetzij vooi: of na inwerking-
local authon· . · l · · · I · · · t a· d W t t ld t 1 d f 1 · ties.. surgeon employed be a ocal, aut 10nty to carry o~t dutres re mg eze: .· e. aanges e , on s a.gen :wor _e~ o sa ans-

. . under this Act, whether appointed before or after the com- of }oonsvermmdermg ondergaan voordat d:. Mm1ster aan de 
mencement of. this Apt, ~hall be dismissed or have his salary plaatselike autoriteit te kennen geeft dat hiJ zulks goedkeurt. 
or emoluments re<hced ·until· the ,Minister has notified to the Evenwe1 mag enige plaatselike autoriteit enige zodanige vee arts 
local authority his a-pproval: . Prqvided that any local authority in zijn ambt schorsen wegens grove onbevoegdhei~, na.latigheid 
may 8uspend the appointm.ent of any s~ch veterinary ~urgeon of, ~ange_drag, · i~. afwachting v?n de bekracht1ging va_n. de 
for gross. incapacity; neg~1g~nce or. : m1sc<;mduct pendmg the Mm1ster mzake ,ZlJD ontslag, en m . geval zulke bekracht1gmg 
sanction of the Minister as to his dismissal and in the event vedeend wordt zal bedoelde veearts beschouwd worden uit 
of. such sanction beipg gran~ed the said v'eterinary surgeon zijn aJ?bt · ontslagen te zijn vana£ de datum va.n zodanige 

. shall be deemed to have been removed from office from the schorsmg. , _ · · · · · . . 
date of such suspension. · · ·· , ·· · · 146. (I) Ieder gezondheidsbeambte ·af geneesheer of ge- Bevo!Sedhe" 

, , zondheidsinspekteur :van het d~partement van Yolksgezond- totdbrnnen. 
Powez:s of 146. (I) Any health oft!cer, or medical or sa~itaryinsl?ec~or he~d of ieder ma~istraa~, distriktsge~~eshe~r of haven-gezond-·~:P::tf: 
~mtry ~d . of the department of :Pubhc Health, or any mag1strate, dtstnct he1dsbeambte of 1eder hd van de·pohhe of 1eder ander persoon van percel 
mspe?t10n °~ suraeon or port health officer, or any member of . the police in het algemeen of biezonderlik gelast door ·de Minister enstrafbep 

·· ~~~:J~~': '%r or ~ny other person generally · or specially authorized by the alsmede ieder geneeskundi~e ambtenaar van gezondheid of in- ~ingteg?n b 
pbstfuction. 1 :Minister, and any medical ~fficer of health or sanitary inspector or spekteur van gezondheid · of ander · persoon in het algemeen em~ermg. 
· · other person generally or specially authorized by the local\ of. biezon~erlik door de· plaat~elike au~ori~_eit gelast kan! op ,· · · , 

authoritymay,atany_hourreason_a.pl~fortheproperperf_ormance e~1g redehk voor _de __ behoorlike vernchtmg van de dienst 
¥ - .._ - - ' - ' • ... : • • ' • • -
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of th~ duty, e~ter any land or premises to make any i~spection geschikt U.ur,. iedere grond. of . ieder perceel betreden 'om · een 
or to pe:rf_orm any ~ork or to do anything which he is required inspektie te houden of enige werk.Zaatnheid of handeling te 
or authonzed by th1s Act or any other law to do, if such inspec· verrichten, die hij uit krachte van deze of een andere wet 
t.ion, wor~ or .thing is:necessary for or incidental to the perform" verplicht of bevoegd is te ve~richten, indien de inspeksie, 

. ance of hiS duties Or the·exercise of his powers. 'l'ferkzaamheid of handeling nodig is voor, of verband houdt 
(2) A?y person who fails to . gi~e or refuses· access 'to any met . d.~ vervulling v~n zijn d_ienstplichten of de uitoefening 

officer, ~nspector or: person mentioned in or authorized under van Zl]n bev?eg~hed~n; · , . 
. sub-secttoil (1) if he requests entrance on any land or premises, pr (2) led~r d1e verzmmt of. wet&ert toegax:g. te geven aan een 

obstructs or hinders him in the execution of his duties- under beambte, mspekteur of persoon 1n sub-art1kel (1) genoemd of 
· this· Act, or who fails or refuses to a!ve information that he bevoeg·a verklaard, die toegang verlangt tot grond of een perceel, 

roa.y lawfully 'be · required to give to_ ~uch o'fficer, inspector or of die hem belemme~t of bin~ert in d~ uitvoering vim zijn dienst 
pers~n. or. ~h~ gives t_o such o~c~7· inspector or person f~lse ?nder deze Wet, o£ dte verzm_m~ of ~e1gert aan zulk een _beambt;, 
or m1sleadmg 1hformat10n knowmg 1t to be false or misleadmg, mspekteur of persoon de mhchtwgen ~e geven, dte wet~Ig 
or who pr~ve:ri.ts the o:wner or any of his servants or workmen v~n hem. v~rla~gd kunnen worden of dt~. hel,U valse. of_ mlS· 
from en.te;rmg_any land or d~elli.ng or-premises for the purpose oi I:~4ende. mhch~mgen geeft _wetende: dat . ZlJ vals of. mtsle~dend 
complymg wtth any reqmrement under this Act, shall be ZIJn o£ dte de e1genaar ?f drens bedtenden of werkhed,en be let 

. "'uiltv of an offence. om grond, een woonhuts of perceel te betreden ten emde aan 
Penaltles forb 147. Any person who_:_ , enig~ eis onder deze Wet te voldoim, is schuldig ·ai:tn een over· 
fraudulent . . . . . , . . tredmg. . 
conduct_ in {a) for. the purpose of obtammg any cert~fic~te under 147. Ieder die- . . . . Stra.f op 
c'!nnectlO~ thiS Act makes any false statement or IS ' a party to (a) ter verkrijging van een certifihat q'nder deze 'Wet bedriegelike 

. WI~~ cer~z- any false pretence Or 00nduct, knowing' it to be . een Valse opaave doet Of medeplichtig iS Mll Cell Valse ~andeJingen 
ca un r f ] 1-1. 

0 · • l .. f m verband this Act. , a se ; or . voorste mg . o! gedragmg wetende dat zij va s 1s ; o met certifi- · 
(b)/ forges or falsifies any certificate under this Act or (b) een certifikaat onder deze Wet valselik opmaakt of katen onder 

?-tters any such forged or falsified cert.ificate, knowing ver':alst of ~ulk een valselik oygei:naakt of: veivalst deze \Vet. 
1t to be' forged or falsified; or . certlfikaat Uitgeeft wetende dat het valsehk, opge· 

(c) uses or attempts to use any document as a certificate · i:naakt of vervalst is; of. · . · 
underthis Act, knowing it to be a. forged or falsified . (c) enig dokunieht als. een ce!tifikiuit onder deze Wet 
document or certificate, . ~ebruikt . of poogt te gebruiken weteride -aat . het 

valselik op'gema.~kt . oi. vervalst is, . . . 
shalL ~e guilty _of an offence and liab~e on· conviction to the wordt als schuldig aan een overtrading bij veroordeling gestrdt 
pen~lt!es prescnbed by ]a w for the cnme of fraud. . met de straffen bij de wet gesteld op de . misda.ad van bedrog. 

Prosecutions 148. (1) A local authority ma.y, by any of its officers or . 148. (1) Plaatselike aU:toriteiten kuimcn, door eeu ·Van Vervolging 
by local . by any person ge),)erally or specially authorized in writing by haar beambten of door personen in het algemee.n o£ biezon· door ' 

'tt.:Jthorities the mayor or chairman thereof, prosecute for any contravention derlik . schriftelik.· daartoe gemachtig<\ door de burge- plaa.~l~ke 
~~n~~~t~~- . of, or. offence against, or, d~fault in complying with,, any provision ~ees~er of _voorzitter daarva?, elke overtrading, schendi?g of :,~~e~~~~~r. 
his Act. ofth1s Act or anyregula.tton made thereunder, if the contrav:en· met-nakommg van de bepahngen van ·deze Wet of de regu- trading van 

tion, offence or default is alleged to have been'cominitted within laties daaronder vastgesteld, in rechten• vervolgen, indien deze Wet. ~ 

· · .P~,;alties 
where not 
expressly 

, 'provided. 

or to affect its district. . · . dezelve beweerd wordt ·begaan te zijn in, of b(>t.rekking . te . 
. (2) Where an officer or pe'~son autha"rized by a local authority h.ebben op haar distrikt. . . . . 

has under sub-section (1) prosecuted any person for any . (2) Hee!t ~en b.eam~t~ of pe~soon daa:rtoe gemacht.lg~ ~oor 
contravention of, offence against, or default in complying een. pl~atsehk.e _ autonte1t, ~en vervolgi~~ onde.r sub-arti~el 
with, any provision of this Act or. any regulation made there- (1 >. mgesteld,_ voor een schending, overtredmg, o£ ?Iet-nakom1~g 
under and the accused has been convicted of. that contravention, van -de ~epalm~en·van dez~ Wet o£ e~n. desbetreffende regul~tle, 
offence or default, all fines recovered £rom the accused by wel~e v.ervolgmg to.t de veroordehng van de beschuld~gde 
reason of t4e conviction o'r 'any amount forfeited under recog· gele1~ heeft, dan word t de boete op de veroordeelde verha..ald 
nizances for failti.re of the accused to appe~r to answer- the of em~.b~drag onder akte van ?orgtocht ~erbeur~ wegens met
charge shall be paid to the local authority and by. it paid verschiJ?mg . van de beschul9,rgde _om ztch. o~ de . aankla_cht 
into its revenues. te ye~antw()orden,_ a.au de plaatsehke autonte1t als deel van 

l
,t

0 
·. . . : . ·. . . ' . . . . •, · · . haar mkomsten ·mtbetaald.. . · · · · · · 

. 7P·. Any person gwl~y . of an. offe~ce against, ?~ co?· 149. Ieder die schuldig is aan eim . overtreding of schen- Stranen 
tr~vent10n of, 07 default. m co~plymg wtth, a.nf provision of ding of niet·nakoming,van een be paling van deze Wet wordt, w:aar zij ni~t 
thls Act shall, 1£ ~o penalty: lS expres~ly pro':?ed ~o~ such waar geen straf uitdrukkelik wegens zodanige overtrading, mtdr~kkehk 
offence; contraye~t10n or default, b~ hable on conyiCtiOn to. schending of ·. niet-nakoming bedreigd is, bij veroordeling ~;j~~ezgd 
a fine not exceedmg twenty-fi.ve pounds. . . . gestraft met een hoete va:n ten hoogste vijf en twintig pond . 

. Bur~e~sof .150. IJ?- any lega~ pro~eedings, crimina~ .or civ~l, un~er this .150. Wanneer het hij een kriininele ~f civiele ver~olging ~ewijslast 
h~wled~ of Act rel~tmg t_o ~n mfecttous . or commumcable disease; _or , to o;nder deze Wet ~betre:ffellde een hesmettehke of overdraagbare m z~ke 
infection: . any a.rtlCle or thmg allege!i to: have been expqsed to or con- Ziekte of een art1hl of voorwerp waarvan beweerd wordt dat kenms v:an 

· · · ·- taminated with the infection thereof, whenever it is an issue in het blootgesteld werd aan of bes.met werd door de liesmetting· besmettmg. ,..,. 
the proceedings that the accused or the defendant knew th,\t daarvan een geschilpunt bij de vervolging uitmaakt, of de 
he or any other person was infected with such disease or that aangeklaagde of de gedaagde wist dat hij of een andere persoon 
such article or thing had been' so exposed or was so contami- besmet was met zulke ziekte of da.t zulk artikel ofvoorwerp zo 
'nated; ;he' shall be deemed to have had such knowledge unless blootgesteld was of he's met was, wordt hij geacht zulks geweten 
he satisfies the court to 'the contrary. te hebben, tenzij hij bet ho£ van bet tegendeel overtuigt • 

. D~fect in '151. N 0 defect i.n: the .form o£ any notice given or order · ·151. Een gebrek in de vorm vari een kennisgeving :ge_da~n Gebrek in de . 
. form riot to made under this Act shall invalidate or render unla:wful the of order gemaakt onder deze. Wet; heeft niet ten gevolge metlg- vorm heert 

invalida-te. .. administrative a~tion, or .be a ground for exception to any ~eid of onwettighei~ van de verrichte administr~tie_ve ha!ldeli~g; ~r;:ei~nt~ 
. . legal proceedings. which may be taken ip the matter. to which en levert eyen:n::m grond. op voor excephe tegen em~e gevolge. 

such notice or order relates, provided the requirements thereof rec~tsvervolgmg mgest~ld m de ~aa~ waarop de kenms-
. are substantially and intelligibly set· forth. ~evmg of order "?etr~kking heeft, m1ts. het daaru~ gevord~rde 

_ . . . . . . . . . ,, . . . . . . m hoofdzaak dm?-elik verstaanbaar urteengez~t xs.. · ·. · . 
S~r:: o~ , . . . 152. Whenev_er un~er th1s A_ct any_ notice, ?rder . or _. 1.52. Wanne~r. zngev~lge_ deze Wet een kenmsgevmg, · ~rder Dieoiog van .. 
~ 1 

. ' ~ · '· ot,her document 1s required to be given to. any, person, th~ s~II1e of ander dokument aall'emg persoon afgegeven moet worden, kennisge-
~hall be qeeme<l to be sufficiently serv~ed 1f sent by registered wordt de afgif~e geacht behoorlik gedaiH1-te · zijn, indii.m· het vinge_n, enz . . 
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post addressed to him at his last known place of ~bode or leftj':lan hem gezond~n wordt per aangetekende brief geadr?sseerd 
thereat with him personally or with some adult inmate .ai.m zijn laatstbekende woonplaats of aldaar persoonhk aan 

, ther~of; an!l in th~ case of a notice, ·order or o~her docunient\hem of aan een vol~'Vasse.n bewoner afgegeven wordt; en .in het 
· requued to he given to an owner or occup1er of land orcgeval van een ke.nmsgevmg, order of ander dokum~nt, dat aan 
premises whose abode, after enquiry, is unknown, the sameleen eigenaar ~f gebruiker van grond of van een perceel afge
shall be deemed to be sufficiently served if posted up in somelgeven moet worden, wiens ,verblijfplaats na onderzoek on~~
coilspicuous place on such land or premises. It shall not beik~md is, wordt de afgifte geacht behoorlik gedaan te ZlJll 

1iecessary in any notice, order or other document given to a.nlindien het in een in het oog lopende plek op die grond of dat 
owner ot occupier of land. or premises to name him but the perceel aangeplakt wordt. Een kenuisgeving, order of ander 
notice, order or·document shall describe him as the owner or dok11ment aan een .eigenaar of gebruiker van grond of van een 
occupier of the land or premises. ' pe~ceel te. worde~ afgegeven, qehoeft zijn naam niet te 

!:saving as to 
-~imberley 

Board of 
Health.· 

Powers of 
local author
ity outside 
,its district. 

noemen, zullende de kennisgeving, order of het dokument hem 
beschrijven als de eigenaar of gebruiker van de grond of bet 

153. N~twithstanding anything containe~. _in sect! on perceel. . . .. . . 
seven of this Act, the __ board of health for the dlVJ$10n of K1m·. 153. Niettegenstaande het bepaalde Jn arl1kel zeven van Voorbehoud 
berley constifuted under the Public Health Extension Act, 188<1, deze Wet is de Raad van Gezondheid voor de afdeling Kim- betreffende 
of the Cape. of Good Ho~e. (_Act No .. 10 of 1884}, shall ?e the berley ingesteld orider de Volksgezondheid Uitbreidings Wet 18l;l4. g:;:n~~:id 
local authonty for the dlVISlOn of .Kimberley under th1s Act van de·Kaap de Goede Hoop (Wet No. 10 van 1884) de plaatse- van 
except as t.o the'provisions of ·Chapters VII. and VIII. In like autoriteit voor de afdelin11 Kimberley onder deze Wet, Kimberley. 
respect . of .those Chapters and .any other provisions necessary be halve wat betreft de . bepalin~gen . van Hoofdstukken VII en . ·• 
for or 1n014ental to the carry1ng out of those .Chapters the VIII. Ten aanzien van deze Hoofdstukken en andere be· 

· muni?ipal council ·of .K~mberl~y arid t~e di~isi<?rial council palingen vereist voor of verbandhoudende met de u~tvoering 
of llimberley shall, Withm the_1r respective d1stncts, be the van bedoelde Hoofdstukken, zullen de stadsraad van K1mberley 

1 local auth~rity. en de afdelingsraad van Kimberley binnen hun ·respektieve 
.I distrikten de plaatselike autoriteit zijn. . 

154 ·Nothing in any law specially governing . any local ·154, Niets in andere w~tten in 't biezonder bepaald ten Bevoegd-
. · 1 l'k t 't 't · dt · ht lk heden van authority shall be construed as preventing such local au- aanzien van p aatse I e au on ei en wor geac zu e I t I'k 

thority from exercising any power or performing any duty auto~iteiten te verhinderen om bevoegdheden . uit te oefenen ~~~r~~e~t e 
under this Act by n~ason only that in exercising such power of phcht~n te v~rvullen krach~ens deze We~,,mt hoof de a11~eu b?it~ haar 
or performing such duty it must do some act or thing or incur dat de mt~efem~g van zodamge bevoegdhe.Id of. de .vervullmg d1str1kt . 
expenditure outside its district. · · van zodamge ~hcht een of .an~ere handehng of Uitgave zou 

· meebrengen bmten haar d1stnkt. . . 
. . 155, Verordeningen of regula.ties ,vastgesteld onder wet- Regulattes 

RegulatiOns 155. Bye-laws or regulaW:ins ma.de under any law repealed ten die bij deze Wet herroepen zijn, blijven van kracht mits onder ber-t._ 
~~l~~ r~ws by this Act 'shall remain_ in force unless in con~ict with ' t.hisizij niet stri~~ig. zijn met deze Wet.'. e~. worden_ geacht onder ~~:P~~ij~:U:.,... 
to remain in Act and b.e. ¢eemed to-be mad~ thereunder unt1l superseded dezelve te ZlJn vastgesteld, totdat ZlJ btJ regulat1es vastgesteld van kra~.ht 
force until · by regulatiOns made under ·this Act. onder deze Wet vervangen zijn. , t<>tdat ZlJ 

. ~uperseded. . • . afgeschaft 
·' · . worden. 
Provi~ions 156. Save as is specially ,provided in this Act, the pro· 156. Voorzover niet 'Uitdrukkelik in deze Wet anders Verbouding 
?f thiS- Act visiOns of this Act shalL be deemed. to be in addition to and bepaald is, worden de bepalingen van deze wet geacht te van deze 
•n relatwn to t · b ·t.t t• f · · f t. h l 'l· . , . d Wet tot other laws. no. .Ill su s 1 u I?n or ~ny pr?VISlO~S o an,Y o ~r aw strekken ~ot aan~u l~ng .en m~.t tot vervangmg. van .. an er~ andere 

whiCh . are ~o~ m yonfhct or mcons1stent _w1th. th1~ Act. wetsbepalmgen . d1e met m strl]d of onoestaanbaar ZIJn ·met wetten. 
H the proVISIOns of any other law are m. confhct or deze Wet. · 
incon~istent with this Act, the provisions of this l}ct shall In geval ~e bepalingen van andere wetten in strijd of on-
prevail. bestaanbaar zijn met deze. Wet geld en de bepalingen -van 

. deze Wet. 
'sco~e a!l-d 157. (1) Any proclamation, regulation, notice or order _157. (I). Elke proklamatie, regula~i~, kennis~eving of order ~~~~~;~h.gg en 
application issued under this Act may be expressed to be in addition to mtgevaard1gd onder ·dezc Wet. kan mtdrukkehk_ worden v~r- van prokia
~{o~:.o~~~~· or. i!l ·substitution for any like do.cument issued by an ad· kla.~rd te strekken ~ot aanvuJhng of .tot vervan&n~g van emge mS;tie~. reg~· 
lations etc. m1mstrator or by any local •authority. geh]ke maatregel. mtgeva~~:rd~gd door een adm1mstrateur of lat1es, enz. 

' · door een plaatsehke a utontmt. 
· . . . . . . . . .. · . . . (2} Elke proklamatie, regula tie, kennisgeving of order 

(2) .An:y proclamatiOn, . reg~latiOn, notice or . order Issued aitgevaardigd . onder deze Wet kan uitdrukkelik toepasselik 
un~er th1s Act may be express~d to .apply throughout the worden .verklaard. op de gehele Unie of enig bcpaaldelik ge-
Umon or any ~pemfied or. defined part thereof. noemd of omschreven gedeelte daarvan. 

. . . . . . _ . (3) Elke proklama.tie, regula.tie, kennisgeving of order 
{3) .Any proclamation, re~ulatwn,. notice or ~rde:r issued uitgevaardigd onder deze Wet kan van tijd tot tijd worden 

under ~h~s Ac~ may from ~1me t~ tn~e be ~odtfied, altered gewijzigd, veranderd of ingetrokken door de autoriteit, die 
Ot resctnded OJ the authonty WhiCh ISSUed lt. . ze uitgevaardigd heeft. . 

, 158. (1) Niets in deze Wet wordt geacht bevoegdheid te Toep;ssing 
.A.pp~ca.tion . 158. (1~ Nothing in this ~~ct co.ntained sha:ll be construed verleJ?-e~ of verpli?htingen op te leggen. aan. een plaa~selike w:t o';~e . 
of thrs

0
.A.ct as confernng any powers or Imposmg any duties upon a local aut_oriteit ten aanz1en van· grond of terremen m hyt hezrt van Kroou. · 

to the rown. authority in respect of any land or premises owned or occupied o£ gebruikt door Zijn Majesteit in zijn Rijks Goeverne-
by His Majesty in his Imperial Government for naval or i:nilitary inent voor marine of militaire doeleinden, of ten aanzien van 
purposes, or in respect of land or premises owned or occupied grond of 'terreinen in het bezit van of ·voor publieke doeleinden 
by . any department of . the . Union Government .for . public gebruikt wordend door een departement ·van liet Unie Goa
purposes ; but in respect of such last-mentioned land or vernement ; doch ten aanzien van zulke laatstgenoemde grond 

, premises the Minister may exercise all the powers and shall of terreincn kan de Minister allc bevoegdhoden uitoefcncn en 
perform all the duties which by: this ·Act are conferred• or moet hij alle verplichtingen nakomen die bij deze Wet verleend 
imposed upon local authorities iri respect of other land or of opgelegd zijn aan plaatselike autoriteiten ten opzichte van 
premises ; and the head of the department occupying land andere grond qf terre!nen ; en het hoofd van het departement, 
or premises for public purposes shall be 'regarded as the owner grond 'of . terreinen : voor openbare doeleinden . gebruikende 
and-- occupier thereof. · Further, whenever under this Act wordt beschouwd als de eigenaar en gebruiker daarvan. Verder 
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._powers. are. conferred or. duties are imposed upona~ employer, .wordt, .wanneer . onder <:}eze .. Wet bevoegdh~dep._.-ver1e,end of 

. the . .head of the department in . which. a person is employedjverplichtingen opgelegd worden aa;n een werkgever, he~ hoofd 
· by · the· Union Government shall be regarded for the· purposes van het departement w')'tarin <lie persoon door. het Ume Goe-

of this .Act as th~t person's . employer; · · ·jvernement te werk gesteld is, voor ~e doeleinden. vandeze Wet 
· · . · . . . . . · , beschouwd als de werkgever van die persoon. · . 

(2) A dwelhng or premiSes belongmg to t!J_e Government! . , . · .. · ·. . . . 
.. and. occupied as official residence or quarters by any :per- (~) - Ee~ womng of ·perc~~el aan· ~et Goeverne~ent behore.nd 

son under the terms of his .employment by the . Union en door Iema~d als- officiele . . :wonmg of k~a.rtleren gebrui~t 
Gov~rnment shall, for the purposes of this Act, be regarded onder de voorwaarden van .ZlJn tewer~stellmg door het Ume 

. as occupied for . public purposes. . . Goev(\rnement? word_t · Y~qr d~ . ~oelemd~n van deze Wet 
. · · . . . be!ic~ouwd voor . open bar~ doelemden gebrUlkt te worQ.en . . 

. .(3) .In respect of land .or.,pre~uses owne~ or occup1ed by the . (3) Ten, aanzien van grand of terr~ineii. in: he·t bezit' yan· of 
r a1lwa.;y and harbour adm~m~trat10n, the Railways and Harbours gebruikt wordend door de spoorwegen ·en havens administ ratie, 

. Fund lS hereby charged mth the ~ayment of- such su.ro.s of wordt het . SIJOorwegen en hay ens fo~ds hi;_r9ij be!~st Jll!3t de 
money a~ may be.necessary at any tlme to enable the il'lm1s~er betaling van zulke bedragen 'als te emger tiJd _benod1gd- mogen 

. to. exer?Ise. the. nghts i confer~ed · an~ to pe:torm the dut1e7 zijn 0~ de Minister in staat te stellen 4e plicht~n en verpli~h

. and obhgatw~s Imposed by th1s ~ect1on, and m respect of any tingen door dit artikel o·pgelegd te vervul:en ; en ten aanz~en 
land or prem1ses owned or occ_upted by any other department van aile. grond · of terreinen in. het b_ez1t van of . gebru1kt 
o.f ~he Government the Consolidated Rev:enue Fund Is hereby door een ander departement van h~t Goevernement, wordt 
;>lmilarly charg~d. · · het gekonsolideerde · inkomstefonds daarmede dienov'ereen-

Interpreta- 159. In this Ac( unless inconsistent with the context~ komstig belast. . . ·. ~- . . . ·' . . . . 
tion of terms. · ' · . • · · . 

"adzmnistrator '' means the ·administrator of a Province, 1· 159. In deie Wet wor._dt~ tenzij zulks ·in strijd is . inet het ~oordbepa · 
acting on the advice of the executive committeel·verban!l-:-· .. . ·. . . . ,. . . . . . hngen. 
thereof· · · · . onder "administrateur " v~rstaan de ad]ll.inistrateur van 

. . ' . . . . . . i een provincie, handelende op het• advies van het 
. "adult" means a person of sixteen years of age or..over ;I ·uitvoerend.· ko.r.ni.tce daarvan; . 
" approved veterinary surgeon, means a veterinary! ~nder . "vol~asse~e" vers·taan · ieman.d v~n ·de l~eftijd. 

d b h · ·.. 1 · ffi l van · zestten · Jaren of daarboven ; . . surgeon approve y t e prmmpa vetermary 0 cer i d " d k a· t , t v t d 
: oftheUnion· ' · 

1
i. 9n er . _gQe ge ~ur .. eveears · versa~!leen.eearsgoe ge-

. ' · keurd door de hoofd veeartselilJkundige ambtenaar 
" b. uildi·n·g" .includes a. ny. struc·t· ure_ w_·h··· a. t. soever. _for w'hat- ~· . ..· van de Unie. ··· 

. . ever purpose us~d; onder "gebouw, begrepen enig )ouwwerk van welke 
aard ook en voor · welk gebrutk ook bestemd ; 

" burial , means burial in earth, interment or any other . onder :'' begr!Zfeni~ "· verstaan. teraardebe~tell~ng of en~ge 
form·~£ sepulture~ or the cremation or.· any other · . andere vorm van begravmg of verbrandmg ,of emge 
mode of disposal of a dead body, and " buried " has I . andere vorm van vernietiging van een lijk; het woord 
a corresponding meaning_; · 1 " begraven " .heeft : een overeenkomstige betekenis ; 

,; carcase" includes any part of a carcase.; 1 onder "karkas" begrepen enig gedeelte van een karkas; .· . 
onder " ho()tdamb~e~l!-ar van ge,zondheid" en '' assiatent · 

"chief health . officer" . arid . .. assistant health officer~· : . a:nibtenaat van gezon.dheid " . respektievelik verstaan 
· mean respectively officers of the department of ambtenaren van het departement v~n Volksgezond- . 

Public Health ; i heid; . · ' · 

" chilq , means . a person under sixteen years of age ; . . 
" district" means, in · relation to a local authority,. the 

· . area which is . under the jurisdiction of that lodal 
authority; " urban district '' means, in relation to an 

· urban· local , authority~ ·the ·area under the juris
diction of that urban local . authority ;• and ." rural 
district" means, in relation. to a rural local authority, 
any area outside.an urban district which is under the 
jurisdiction ·of that rural loca~ authority ; " urban 
area ." ·and · "rural area" have corresponding 

. meanings; 
" dwelling~ · means· any -ho1,1se, room, shed, hut, ca.ve, 

tenp, · vepicle, v~sel or boat or any other s'tructure 
,_ or place whatsoever, any portion whereof is used 
. by any htlman being for sleeping or in which any 
· ·human being dwells; · · 

. ". factory." has the· same meaning as is a~signed tQ that 
expression in the Factories Act, 1918, or any amend
ment thereof; · .. 

"gi.iardian" .means any person having by reason of the 
. · · death, illness, absence or inability .of the parent or 

any . othe:t cause, . the custody of a child ; . · 
• J : 

'' ~nfectious . disease " niea.ns any disease _(not ·including · · 
. any venereal disease except gonorrhmal opthalmia) · 

which ca,l} be.<"ommunicated directly or ind~rectiy by 
3;.ny person_ suffering therefrom to any other person,;. 

"infected'' means suffering from, or· in· the incubation . 
· · stage of; or contaminated with .the infection of; any 

. it#ectious or communicable disease; . 

onder "kind " 1 versta.an iemand ben~ den . de leeftijd van 
:Zestien jaren ; · . . . · . . 

onder "distrikt;"· in verband met een · plaatselike autori
teit verstaan het ·machtsgebied van de betrokken 
plaatselike autoriteit ~ "stedelik distrikt," in verband 
met :. e~;n . ' .~t-ed;.I~k-,Pla~tS:elik~ a'utoriteit · , I?ete_k~nt 

. het machtsgeb1ed. ·van de betrokken plaatsehke 
autoriteit; · en " landelik distrikt ", in verband met 
een landelik-plaatselike · auto-riteit . betekent · het · 
gebied bti.iten een stedelik · disti:ikt, dat ressorteert 

·onder de betrokkeu landelike plaatselike. autori~eit; 
"stedelike kring" en. "landelike kring" hebben 

. · een .. ~vereenkomstige betekenis ; · · . · · · . 
onder "woonhuis " ·of "woning" verstaa.n een huis~ kamer, 

. schuur, hut, grot~ tent, vo_ei:tuig, .vaartuig, boot of 
enig ander g~tiromerte of' plaats, waarvan enig ge
deelte; door ):Den~Sen gepezigd· wordt ,als slaapplek 'of 

. waarin een mens · woont ;· ·· · · 
·onder " fabriek " hetzelfde verstaan als in de Fa.briekswet 

1918 of een wijzigill.g daar,van; : · . : . . 
. onder." voogd ., verstaan ieder die uit hoofde va.n de dood, 

ziekte, afweiigheid of 'onbek.waamheid van de ouder : 
of . we gens enige andere .oorzaak, de zorg heeft over een 

. ... kind; ... . 
· odder :" besmettelike ziekte " · verstaan een ziekte, (niet 

' . ingesloten' 'een . veneriese .zl~kte; uitgezonderd vene
. · · d e:'le ciogzi~kte)' die _middellik of onmid~ell.ik door d~ 

lijder daar_v~n ~p een ander overgedragen kan ~or· 
. . . den ; , .: . .. . · , . . ·.. :. . . . . . 
onder " oesmet ". verstaal_l lijdende aan, . of In . het inku

batie-tijdperk . yan, _of . aanget~st ; door, de ziekte
lciemen van besmettelike of overdraagbare ziekte ; . • '• i'" ' ' • • • • .,,, ' ' ' . ' ,. • . ._ ·~ • • •· • •• . ' ' ' I I ' . 
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''isolated" means the- segr(lgatioil; ,a.nd . the .separation 
from and interdiction of communication with. others, 
of persons who are ot are suspected of being _infected ; 

· "isolation1" -has a correspondi~g ~~a~in~; 

" land " includes any right over or in r~s~·ect of land ; 

" medical observation " means the segregation ~rid deten· ·· 
tion of persons under medical supervision .; 

··, 

onder" afgezonderd '.' verstaan_afzondering en afscheiding 
. ·.· van; en verbod. van gemeenschap met anderen, van 

personen die besmet :zijn o£ verdacht worden besmet 
,te ~ijn ; " afzondering " ci£ ·" isola tie '' heeft een 
overeenkomstige hetekenis ; 

. onder " gron~ " begrepen rechten op en tot grand ; · 
·ond~r "geneeskundi'ge obs~rvatie,. verstaan de a:fzon

_!lering .en aanhouding van personen onder · genees-
. kundig toezicht; . . . . . . . . "m,edical officer of health" means any. med1cai officer · • · · 

of health appointed by-·a local authority and includes ·' . .. onder ~· geneeskundig~ ambtenaar van gezondheid" ver-
a.ny medical 'practitioner lawfully .acting in that .. · staan een geneeskundige ambteuaar van-gezondheid 
capacity ; · · · aangesteld door een plaatselike a.utoriteit, daaronder 

•• medical practitioner " means a l)erson who is registered 
as such under any law in force in any Province of 
the Union governing th~ registration of medical 
practitioners ; 

" medical surveillance " means the .keeping of a person 
under medieal supervision. Persons · under . . such · 
surveillance may be requiredby the local authority 

. or any duly. authorized officer to :remain within a 
specified area or to a ttend for medie.al examination 
at specified places and times ;. 

" Minister " means :the Minister holq,ing' the. portfolio of 
Public Health ; · · 

, begrepen een. geneeskundige. praktizijn wettig han
delende in. die · hoedanigheid ; 

onder ~' geneeskundige praktizijn '' · of "geneesheer" 
verstaan iemand die als 'zodanig geregistreerd is 

,;, ' · krachtens een wet geldende in een provincie van de . 
Unie in zake de registratie van geneeskundige prak-
tizijns ; ' . \ < : · 

onder " geneeskundige be waking " · verstaan het houden 
· van iemand onder geneeskundig toezicht.. Personen 

onder geneeskundige bewaking zijn verplicht, des
verlangd door de plaatselike aJ+toriteit of een daa.rtoe · 
bevoegde ambtenaar, binnen een bepaa.lde kring 
verblijf te houden en op hepa?lde · plekken en tijden 

" notifiable infectious disease " · means any infectious 
disease the occurrence of any case whereof is required 

.· by this Act· to be notified to a local authority ; 

' zich vpor geneeskundig onderzoek te melden ; 
. . , ' t ·onder '~ Minister ,, verstaan· ·'de Minister belast met de 

" occupier," in relation to any . pre~ises, mearis' and 
includes- ·· · 

{a) any person in actual occupation of th?se p.remises; 
M . . .. . 

(~) any person legally entitled td occupy ·.those 
premises ;· or 

portefeuille van · Volksgezondheid ; . 
onder" besmethlike ziekte waarvan aangifte. verplichtend 

gesteld is " verstaan een beszp.e~telike ziekte waarvan 
· ·· · · zodra een geval zich voordoet, u~t krachte van deze 

· Wet_ bij een plaatselike autoriteit aangifte gedaan 
moet worden ; · · 

. onder :" gebruiker , .ten aanzien ,van percelen, verstaan 
. · ·. en begrepen ieder.:..... . . 

(a) die het feitelik gebruik heeft van het perceel ; 
· , of 

(b) die wettelik gerechtigd is tot . bet gebruik 
(c) any person having. the c~~rge .or m~n,:igem!in~. · .van het perceel ; -of. . . · . 

of those premises, . . . . . . (c) die het opzicbt' of het beheer heeft over het per-
and includes the agent of any s~ch person whep he ceel ; . . . . . . . . . 
is · absent from the Union . or his whereabouts are zullende daaronder :begrepen zijn de agent van zulk 
unknown; . . . · •. · · ~ - . · . · ' .een persoon, die buiten de Unie verblijf houdt of .wiens 

In· the. case of premises .. u.sed, ,as, ·a school; the ex- verblijfplaats oubekend is ; . · _ . 
· pressi~n " occupier " includes t.~e principal or person In het geval van een · perceel dat als school gebruikt 
. in charge of the school ; . . . . wordt, sluit het woord "gebruiker, in het hoofd van, 

"owner ·:. i~ relation· to a'?-Y. pr17mjs.e~, ljll:~~-ns:::- ' .. ·. Qf de persoon die het- opzicht heeft over een school. 
(a) the person in whose name the title to those pre~11ises. onder :· eigenaar " ten aanzien van een perceel verstaan-

is registered, and include~ the hold¢r of the stand. . .. ; {~) A~ p~~oon te wienil naam de eigenaomstitel tot het· 
licence; or . . . · .. _. · ' . · .. . · · .. · . ,,,; ,_.,,.: , . p~rct)el geregistreerd staat daaron~er begrepen de 

. . .. . .. . ._, .. . . , . · houder· van de standplaats licentle; of · 
(b)if such person or holder is dea.d,insolvent, mentally ;~. ;·;, ,·, , (b), ,indien .deze penoon of houder overleden, insolvent, 

disordered or d.efective·, a.. ·minor, o:r ~nder . anY. :::",; · · .. ,.: ·;. ,, .. krankzinnig o£- geestelik: gebrekkig is, of on-
legal disability, the person .i:o :whom the . ad· . . .... . mpndig of wettelik onbekwaam is, de 'persoon 
ministration of t~at. person'~ qr. holl}er's esta.te belast niet bet' beheer van de boedel van diti 
is vested, whether as executor, guardian or in persoon o£ houder hetzij als eksekuteur, voogd 

. any other capacity whatever; or · of in enige andere hoedanigheid; of 
{c) if the premises are under lease, the registration (c) indien het perceel bij schriftelik. kontrakt ver-

whereof is in law necessary for the validity of huurd is, voor de rechtsgeldigheid waarvan regi-
such lease, the lessee. stratie vereist is, de buurder ; · 

· Wanne'er een eigena.ar zoals hier omschreven buiten 
de Unie verhlijf houdt .of wanneer zijn verblijfplaats 
onbekend is, sluit het woord eigenaar in een agent 
van de eigenaar of eriig persoon, die de huurgelden 
van het betrokken perceel ontvangt of gerechtigd 

When an owner as herein defined is absent from 
the Union or his whereabouts are unknown, the 
~:xpression · " owner '' includes an agent of such 
owner or any person receiving or entitled to receive 
rent in respect of the premises; . 

" parent " means and includes the father and mother of 
· a child, whether legitimate or not ; 

"police" m~ans any body of persons carrying out under 
any law the powers, duties and {unctions of a police 
force in the Union; 

is te ontvangen. ' · · 
onder " onder " verstaan en begrepen de vader en moeder 

van een kind, hetzij al dan niet wettig ; 
onder "politie" verstaim ieder lichaam van persoilen, 

die ingevolge enige wet de bevoegrlheden en werk
zaamheden van een politiemacht in de Unie uitoefent 
en verricht ; 
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Repeal of 
laws. 

Short title 
and com
mencement 
of Act. , 

~'. preniises": means . any building or tent together with 
: . the land on·which the same is situated and the adjoin

... ing land used in connection therewith, and includes 
any vehicle, conveyance, ship or boat ; 

_,public building, means and includes- . 

.. (a) any church, chapel, m~eting . house or premises, 
· · used for _divine worship ; . 
(b) ·any theat~e, opera. hou.s~, hall; exhibition-buildings 
/ or prennses open to ' members '. of ·the public 

\7hether with or · without payment ; 
(c) a?:y ho_tel' . or boarding-house or lodging-house 

m whiCh · five persons or more (exclusive of 
members of the family or the servants of the 
owner or occupier) may obtain meals or sleeping 

··accommodation for payment; . 
-• (d) any hospital, school or institution in which fivt 

persons or more are or are intended to be gathered 
at one time; ·· 

" rateable property " means, in relation to' a local authoritv 
. propC>rty ' which under-any law is liable to be assessed 

by that. local authority for !my general rate leviabl<' 
by .it; . . . . . 

onder "perceel " begrepen· ieder · gebouw of _ i~de~e· tent· 
teza:tnen met de grond waaTop die staat en ·de aan

. · gtenzende grond gebruikt · in· verband :daa~mede, en 
' inge.sloten ieder rijtuig, voertuig, schip. ot boot. 

. onde:c "openbaar gebouw '.' verstaan en begrepen-,-

(a) kerken, kapellen, vergaderhclze~ of peryel~n . voor ! 

: de . eredienst gebruikt ; . · · · . · · · 
. '(b) 'th~aters; . operahuiien,: . za.Ieri, : tentoohstellings~ 

gebouwen of. pefcelen,_ die voor 't ,publiek ,tegen 
of zonder betaling~ toegankelik zijn ; · · ·.· · · 

(c) hot_els of k~st- of logi~shuizen ·waarin vijf of meer 
personen (niet irigerekend de lede1;1 van •het 
gezin of de dienstboden van · de eigenaar of 
gebruiker) maaltijden of slaapgelegenheid tegen 
beto.ling -kunnen · krijgen ; · · · · · · -

(d) hospitalen, scholen of in~ichtingen waarin vijf 
of meer personen terzelfdertijd bijeen zijn of 
gerekend worden bijeen te komen ; · 

. onder · " belastbaar eigendom " ten ' aanzien van een 
: plaatselike autoriteit verstaan eigendom waarop de 

. . plaatselike autoriteit .een_ algemene belasting volgens 
wet kan heffen ; · · . · · -· . 

"regulation" means a :regulation made and in force under onder "regula tie·~ verstaan een regula.tie -vastgesteld en 
this Act : . ·· _ ·_ ·· · : · . , k ht d d W t v van rae on er eze e ; . . . . . . , . . 

'' ·s~hool " mea.ns ·_any public .or · priyate · establishm~nt onder " school " verstaa.n open bare of private instellingen 
· for primary ,or secondarv or higher education and voor lager, middelbaar of hoger onderwijs, daaronde.r 

includes a hostel or boarding-house kept for housing begrepen tehuizim of kosthuizen dienende tot huis~ 
_tne pupils at. any such establishment .and further vesting van de leerlingen : in ' zulk een -instelling, 

· includes a Suriday school; · .· . . . : . qaaronder voorts begrepen · zonda.gscholen; . . , 
"t.his Act" includes any proclamat-ions, orde~s, notices onder_ "deze, Wet" begrepen prokla_maties, O!ders, 

£ · kennisgevingen· of regulaties op ·wettige wijze uit-
or regulations law ully issued, and for the time being gevaardigd en van ti]' d tot ti]' d van kracht daar-
in force, thereunder ; , . · . · 

" trade . premises " means any premises (other than a onae??,e~~iigheidsperc~el , verstaan . ied~f, ·. perceel (met 
factory) used or int.ended ·to be used for carrying uitzondering van een fabriek) .gebruikt of bestemd 
on any trade or busl~ess. . . . . ' voor de uit'oefening van een handel : ·of . bezigheid. 

. i\ ny exp~ession which is d~fined in an~ for t~e purpose!> Elke uitdrukking die omschreven is iii of ~o6r de doeleinden 
of any partl?ular Chapter of ~~1s Act shall, 1£ l!Sed.rn any other van een bepaald hoofdstuk va.n deze Wet heeft, indien zij · . 

. Oh~pter . or. m any proclamatiOn, or~er ?r re~ulatwn, bear the gebezigd wordt in en.ig ander hoofdstuk of in enig~ proklamatie. 
same_ meanmg, unless another ~eamng. lS a~s1gned to that ex; order of regula tie; :dezelfde betekenis, 'tepzij · een andere bete-
presslOii Qt the context otherwise requires. .: kenis aan de uitdrukking · bepa~ldelik toegekend is of het 

.. . . . . . . verband een andere betekenis vereist. . . 
1€0. The laws specified in the Second Schedule to this 160 n '· · tt . · d · d T d B"I t t' d Hen-oeping 

Act are h '3taby repealed to the ·extent set forth in the fourth ur t w. de web .. end opghenoem 1~ ed . wee ... 6 
. IJ age 1°d . edze van' wetten 

1 f th t S h d 1 · . n-e or ,en lJ eze erroepen m e om .ang vermc 1n e _. · 
· co umn .0 a c e u e. vierde kolom van d~e Bijlage. · · , 

161. This ·Act may be : cited for .. all purposes as the 161., Deze Wet kan voo~ aile doeleinden worden a~n~e- Korte titel _ 
. Public ~ealth. ~ct, 1919, and shall, exce~t as to sec.tions twd haald !l'ls. de Volk~gezondhe1dsw~t~ 1919, e~ t:ee.dt m_et mt-f~v~:r~nvan 
to five mcluslve, com_mencl,l and come mto operatwn on a zondermg va~ artlkels twee ~o~ . ~tn met mJf m wer~mg op van wet 
date to be .:P.xed by the Governor-General by proclamation in een datum m~t later dan de e~~ste ; dag va~ ·:~anuar1e 1920 
the, Gazette,: not being later than the first day of January, door de Goev:erneur-generaal b1) p~oklamat1e 1n de Staat_~-
1920. 'I'he sa.id sections two to jive ·inclusive shall commence koerant gepubliceerd. G~noemd~ -art1kels:twee tot ~'n met 'l,vtjf 

~~n~ ?ome into operation on_ an earlier dat~ which shall be· fixed v?'ngen aan en treden m wcrkmg op ·een vr~e9ere dat~m, 
-m hke manner, not bemg later than the first day o£ m_~t later dan de eerste dag van -Augustus 1919, d1e op gehJke 
.Aug~s·t'~ 1919. · WlJZe zal worden · v'astgesteld. 

Estelleg
Rectangle



. ,_ 

-UNION GAZETTE EX.TRAORDIN-AltY, 24Tu JUNE, 1919.t 

First Schedule. 
Bloemfontein, · 
Cape Town, 
Durban, 
East London, 

. Johannesburg, 
Pretoria, , 

I Eerate Bijlage. 
Bloemfontein, 
Kaapstad, 
Durban. 
Oost Landen; 
Johannesburg:, 
Pretoria, 

~tnd any other local authority which the Governor-General may 
by pNclamation in the .Gazette add to this Schedule. 

en iedere andere plaatselike autorite~f, die de Goev!'lrneur
generaal bij proklarnatieinde Staat.skoerant aandeze B.ijlagemoge 

Second · Schedule.· 
LAWS REPEALED. 

toevoegen. · , 

· . Tweede Bijla'ge. 
HER.BOEPEN w XTTll:N. 

Province No. and year 
or Union. of law •. 

-Long or short title or I Extent of Provincia No. en jaar L~nge of korte titel of 
, subject of law. reJ?eaL -~f Unie. van wet. , , onderwerp van wet. 

Omvangvan 
herroeping. 

Cape of Act No. 4 of 
Good Hope 1883. 

ThePublicHealthAct,1883 Somuchasis Kaap de WetNo.4van DeVolksgezondheidswet, 
unrepealed. G o e de l8S3. 1883. , 

Hoop. 

Zoveel t~.l s 
on·her
roepen is. 

Natal 

" 

Act No. 39 of The Contagious Disea~es The whole. 
1885. Preventi'on Act, 1885. , 

Act No. 23 o£ The Public Hea.lth Amend- The whole, • · , 
except those 
provisions 

1897. ment Act, 1897. 

. 
!., : ) 

.. . J:,aw No. 3 of To amend the law rela.ting 

~ rela.ting to 
villa.geman
agement 
boards in 
respect of 
matters not 
dealt with 
by this Act 
and except 
also powers 
to regulate 
the use ·of 
native ~oca
tions a.nd to 
maintain 
good order 
therein and 
penalties for 
brea.ch of · 
the regula
tions. 

The whole. N'e.tal. 
' 1858. to Quarantine. 

.. Law No. 10 of 
1859. 

To amend the Law No. 3 of The who}~; 
1858 entitled: " Law to 
amen.d the law relati 'lg to \ 

.. Law No. 4 of 
1882. 

• . Law No. 11 of 
. 1883. 

. . Law No. 2 of 
1884. 

I 

Quarantine". -

To amend the Law No. 3 of 
1858 relating to Quaran
tine and to give powers to 
the Governor to declare an 
infected Port or Ports. 

To amend the Law No. 10 of 
1859 relating to the ex
emption of Her Majesty's 
Ships of War from the 
operation of the Quaran: 
tine Law No. 3 of 1858. 

To make provision for En
forcing Quarantine Regu· 
lations on the Inland Bor
der of the Colony. 

• . .Law No. 43 of! To extend the provisions of 
1884. 1 Law No. 4 of 1882 a.nd to 

make provision _ for . the 
payment of certain ex· 
penses incurred in. connec; 
tion with Quarantine at ' .. 

The whole 

The whole 

The whole. 

•. Act No. ·2 of 
1897 •. 

thefl>ort. , . , 
To amend· the Laws relatmg The whole. 

to Quarantine. · 
.. :\ct No. 

1899. 
14 of To amend and extend the 

provisionS of Law No. 2 or 
1884 entitled : "Law to 
make provision for enforc· 
ing· ·Quarantine Regula-
tions on the Inland Border 

The whole . 

" 

" 

" 

.. 

.. 
of the Colony ". 

-·-~,·-·---.-,- ActNo. 26 of To amend the laws relating ·The whole.-· 
1899. to Quarantine . 

Wet No. 39van De Aanstekelike Ziekten Geheel. 
1885. Voorkomingswet, 1885. 

Wet No. 23 va.n De V olksgezondheid Wij- Geheel, 
behalve die 
bepalingen 
betrekking 
hebbende op 
Dorps Be· 

1897. zigingswet, 1897. 
.. 

, 

" stn ursraden, 
wat betreft 
za.ken niet·in 
deze Wet be· 
handeld, en 
behalve ook · 
bevoegdheden 
tot regeling 
van het ge
bruik van 
na.turelle
lokaties en 
goede orde 
daarin te 
handha.ven en 
straffen voor 
overtreding 

• • Wet No.3 van Wet tot wijziging van de 
1858. Karantainewet. 

der regulatie!! 
Geheel. 

• • Wet No. 10 van Tot wij:r;iging van Wet No. 3 GeheeL 
1859. van 1858 getiteld: "Wet 

tot wijziging van de Ka-
ranta.inewet ". ' 

•• Wet No. 4 van Tot wijziging van Wet No.3 Geheel. 
1882. van 1858 betreffende Ka· 

rantaine en tot maohtiging 
. van de Goeverneur om de 
Haven of Havens besmet 
te verklaren. 

: .. Wet No. 11 va~ Tot wijziging van \Vet No. 
1883. 10 van 1859 betreffende 

vrijsrelling van Haar 
Majesteits Oorlogschepen 
van ' de toepassing ·van de 
Ka.rantaine Wet No. 3 van 
1858. 

• , Wet No. 2 van Tot voorziening in de ,uit-
1884. · ' · voering van Karantaine 

.Reguli!.ties . op de Binnen· 
landse Grens van de ko-
lonie. 

. • Wet No. 43 van Tot uit~reiding van.de bepa-
1884. lingen van Wet No. 4 van 

1882 en ter vooi:ziening in 
de betaling van zekere 
onkosten gemaakt in ver-
band met Ka.rantaine in de 
Haven. 

Wet No.2 van Tot wijziging van de Ka.ran-
1897. · , tainewet. 

• . Wet No. 14: va.n Tot wijzigirig en uitbreiding 
1899. van Wet No. 2 van 1884 

getiteld: " Wet tot voor; 
· :• ziening in de uitvoering 

van Karantaine · Regula-
ties op de binnenlandse 

·, ' , , grens van de Kolonie ". 
.. Wet No. 26 van Tot wijziging van de Kara.n-

1899. ta.ine Wetten. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel . 

liii 
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Province 
or Union. 

Natal 

. \ 

....... 
No. and year'. ~-Lo~i · a~ .' short; title or 

of law. ·subject:of J~w. 
Extent of 

repeal. 

Act No. 44 of 
. 1901. . 
Act No. 43 of 

1903 .. 

Act No. 9 of 
1904. ' 

Act No. 8 of 
1905. 

Act No. 2·t of 

The Public He'alih Act,l901 The whole. 

To continue . mth . certain The whole. 
amendments the Publi(· 
.Health Act, 1901. 

To continue with amend-' .The whOle. 

1 
me!lta t,he operation of 
the Public Health· Act, 
.1901.. . . ' . 

To · continue . with · amend- The whole. 
ments the Public Health 
Act, 1901. · . 

The_ Vaccination Act, , 11)06. The whole .. 

?rovincie 
i of Unie. 

~a.ta,l 

. -·,; ,• 

.. , 

>·!t._.._ ·, .... .. -

No. en jaar 
van wet. 

Wet No. 44 van 
1901. 

Wet No. 43 van 
1903. 

1" ., ' • · \ ' · ~ . "' r. -~ 

Lange pf, k~rte. titel of 
. onderwerp van wet. · 

Omva.ngvan 
herroeping 

De 'Volks'gezond- Geheel. 
heidswet, 1901. , 

Tot inwerkinghouding, met Geheol. 
zekere wijzigingen, van de 1 ... ,, 
Volksgezondheidswet, 1901.1 ,· 

Wet No.'9 'van Tot inwerkinghotlding, met Geheel. 
1904. .zel.tere. wijzigingen, van de 

·: Volksgezondheidswet, 1901 
Wet No. S van _rot imverkinghouding, met Geheel. 

1905. zekere wijzigingen, van de 
Volksgezondheidswet; 190 l 

Wet No. 24.van Oe Inentingswet, 1906 Geheel. 
' 1906. . 

1906. 

" 
Act No. 39 of To continue . With an;J,end

ments the Public HeJtlth 

·. ~ 
.The whole. 

Wet No . .39 van Tot inwerkinghouding, met Geheel. 
1906.· zekere wijzigingen, van de '' 

.. 
,,. 

Tia.nsvaal 

... 
,,., 

.. 
... 

,, . ' ~ . 

1906. 

Act No. 16 of 
1907 .. 

Act No.· 35 .of 
' 1908. 

A¢t No. 40 of 
1909. 

. ' 

I L~w No. 12 of 
1895. 

Proclamation 
No. 21 of 190( 

Proclamation 
No. 23 of 1901 

Ordinance No. 
58 of 1903. 

Ordinance No. 
· 41 of 1904. 

Ordinance No. 
· 3 of 1905. 

. Act, 1901. · 
To continue · with amend· 

ments · the ·Public Hea.ltl• 
Act, 1901. · · 

Tpewhole. 

To continue With amepd- . The whole. 
ments the Public Health 
Act, 1901. 

To continue ~ith amend· The whole 
ments the Public Health 
Act, 1901. 

Infectious or Contagiotll! Tfle whole. 
Diseases. , 

Notification of Infectiou:s The whole. 
· DiSeases. . 

Vaccination of Nativ~. The whole. 
I 

The Municipal Oorporatious S e c t i o n 
Ordinance, 1903. i fifty-eight. 

The Municipal _Corporations 
Amendment Ordinance. 
1904. 

The Epidemic Diseases and 
Hospital Committees Or
dinance, 1905; 

S je c t i_o ·n 
erenty-e-.ght. 

S~ctions one 
n~d three, and 
s*tion five 
except in so 
fqr as it re· 
Ja:t~tJ. to pup~ 
li~ hospital 
co~rnittee~ . 

' · 
'Ordinance N(•. The Epidemic Diseases and 
' :7 of 1906. H o spit a 1 · Comtnitte~..!l 

Amending Ordinance, WO!l, 

S~ction~ 
and two. 

. . _-\bt No. 22 of 
. 1908. 

' 
, ' - - ~ - .. .\kt No. 18 o! 

.1909. 

. 0 range Law. No. 7 of 
Free State. :1899. 

.. 
,. 

... 

,, 

Union 

Law No. 31 of 
•,1899. 

l'i:oclamatiorJ 
No.2 of lUOl 
(D.A.). 

Ordinance No. 
29 of l90~. 

Ordinance No. 
31 of 1907. 

Act No .. 5 of 
1908. 

Apt No; 9 .of 
~909. 

Act No. 25 ,)f 
itiJ09. 

At>t No. 11 of 
)914. 

The lnfectiotll! Diseases 
Notification · ·Amendment 
Act, 1908. . 

The Urban Are<i.s Native Pas1 
,Act, 1909. · · 

.. 
Asiatio Pest, bubonic plague 

and ·othe!:" ; inf.,ctious 
diseases. 

Contagious Diseases . . 

Board of Hea.lth. 

The Vaccina.tion Ordinance, 
1903. . . . ' 

The Public Hea.lth Ordin
ance; 1907. · 

The Public Health Ordinance 
Postponement .Act, 1908. 

The Public Health Ordimln~ 
Postponement Act, ,1909 •. 

T h e Vaccination L ·a w 
'Amendment .1\.ct, 1909. 

The Natal Public Health 
Acts {Re-enactment anr! 
, Amendment) ·f-ct, 1914. 

The whole. ' 

So much of 
sub-section 
(l} (d) of sec· 
tion four w 
relates to th(' 
vaccination 
o!' natives. 
The whole • 

So much as it 
unrepealed. 
Thewhol~.-

The whole. 

The whole. 

The whole. 

The whole. 

The whole, 

The whole. 

" 

Transvaal 

. Volksgezondheidswet, l90f 
Tot inwerkinghouding, met Geheel . 
. .zekere wijzig¥lgen,::,van de 

· , . , . · Volksgezondheidswet, 1901 
Wet No. 35 van Tot inwerkinghouding, met Geheel. 

1908. zekere wijzigingen, van de 
Volksgezpndheidswet, 1901 

Wet No. 40 van Tot inwer~i~g~ouding , met 

1 

Geheel. 
1909. zekere WlJztgm~·en, van de . 

Volksge:z.ondheidswet; l9;J l l , 
Wet No. l2van 

1895. 
Prokla m a t·i e 

No. 21 van 
1900. 

Besmettelikeof Aanstekelike Gebeel. 
' Ziekten. : 
Aangifte- van besmettelike j Geheel. 

,· ·~ . _.. , Proklamatie 
. No. 23 van 

1901. 

:~:iekten. I 
Incnting van naturf'llen . . Geheel. 

. .. Ordonn ant ie 
No. 58 van 
1!03 

De Muclcipale Korporatie Artikel ache 
Ordonnantie, '1903. ~n vijjtig. 

'. -. ,.,_ ~- . Ort on n an. t i e De Municipal~ Korporatie 
: .. ~ •; 

. ; : ' ) 

No. 41 van Wijzigingsordp n nan tie, 
. -. . 1904. 1904. : \ 

.Ordon n an tie De Epidemiese Ziekten en 
No. S vanl Hospitaal ·Kbmitees Or· 

j_ .. ( _J 
1905. donnantie, 19!)5. 

• ~ . "~ I • ··--.· - '. 

,,, ·'- Ordonn an tie De Epidemies~ Ziekten en 
' No.·· 7. Val\ Hospita.al Komitees Wijzi. 

1906. gingsordonnantie, 1906. 
Wet No. '22 van De aangifte . v~n Besmette-

1908. ' like Ziekten : Wijzigings· 
wet, 1908. · · 

Wet. No. 18 var D~; stad£ge1Jieden N aturellezi 
~909. ,_. . Passen'Wet, 1909. · 

.. 
, .-•, 

0 r a. n j e Wet No: ?''van Aziatiese Pest, · buboniese 
: Vrijstaat. ~899. :·: . .. p1aag en andere besmette. 

· like ziekten. 

" 

Wet No. 31 van Aanstekelike ziekten 
1899. ·. 

P :l" o k'l a Iri a.. G~zondhei.ds~aad 
tie No. 2 van 

De . In~nt1ngsordon~antie, 
1903. . . 

Artikel acht 
en twintig. 

Artikels · een en drie en 
artikel f:7J/ 
behalve wat 
ootreft pu
blieke hospi
t lal komi.· 
tee a. 
Artikels 

·en twee .. 

Geheel. 

!/ 

een 

Zoveel v ·a n . 
.,._jb-artil,el 
(1') (d) van 
at'tikel t>i~r 
al$ · be trek
'king heeft op 
het inenten · 
van n-:ttnrel
leh~ 
Geheel. 

Z(>veel a 1 11 

i> n h e l'· 
):'oepen is. 

G~heel. 

. 1901 ('\V.A.). 
Ordonri an:t i ~ 

No . . 2~ ·va.n 
l903 .. · ' ·, 

Ordonn an t i e 
No. · ,31 ,Van 
~907: . . 

D· e .v 'olksgezond· ·Gbheel. 
,. heidsol'd.onnantie, 1907. 

Unie. : 

Wet No.·5 van De VollcigezondheidsOrdon·. 
l908.· nantie,Uitstellingswet; '1908 

W
1
:e
9
t
0
N
9
.o. 9 .. van De .Volksgezondheidsordon· 

nantie Uitstelwet; 1909. 
Wet No.' 25 va~ De.fuentingswet Wij:~:igings-

1909. . . . · wet. . 
Wet~o.H'van De Natal Volksgezondheids-

1914,: · wetten {Wederinvoering en 
' · · · Wijzigingswe~). 1914. 

-·· j 

G'eheel. 

Geheel. · 

Gebeel. 

G!"heel. 

' ,, 
; 
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