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ACT WET 
To provide for th'3 ratificat:on of the Custom' Agree· . . . • , 

ment entered into between the Government of the Om voorzlenmg te maken voor de rat:fikabe van de 
Union of South Africa and the Governments of Do~ane Overeen!'omst aa!lgega~n tussen de Re· 
Southern and Northern Rhodesia respectively; g.ermg van ~e Ume van Zu~d-Afrtka en de respc:k· 
and to authorize the Governor-General to issue a beve Regcrtngen van_ Zutd en Noord·R~odene; 
proclamation and regulations for giving effect to en om de Goeyerneur-gen«;raa~ te macht!gen om 
that Agreement; and generally to provide for e~n proklamabe en regulabe.s utt te vaard1gen ten 
other matters incidental thereto. ~mde effekt te geven aan ~le _Overeenkomst; en 

In het algemeen om voorz1enmg te maken voor 
andere daarmee in verband staande aangelegen
heden. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent 1\Iajcsty,,,JIJ -HET BEPAALD d Z" 1.1 • 't d "(,.. · - -
the Senate and the House of Assembly of the Union of!LJ S t d y lk oodr IJD d _aUJes!el 0 ZJ.\.?_~1Angf,. de 

South Africa as follows:- enaa en e o sraa van e me van mu- nka, 
' , als volgt :-

Ratific_ation I. The customs agreement entered into at Pretoria betweenl 1. De doeane overeenkomst aangegaan te Pretoria tussen Ratifikati~ 
~ Rruon-d the Government of the Union and the Governments of Southern ide Regering van de Unie en de respektieve Regeringen van vau Doea 
No~h~:an and Northern Rhodesia respectively, as set forth in the Schedule' Zmd en Noord Rhodesia zoals opgenomen in de Bijlage van ~ve~en-
Rhodesia to this Act, is hereby ratified and confirmed. deze Wet, wordt bij deze geratificeerd en bekrach tigd. · t~~!n Un 
custoiii8 en Zuid en 
agreement. Noord 

Importation 2. The Governor-General may, by proclamation m th · Rhodeaie. 
and Gazette prohibit- el 2. De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Staats- Invoer -en 
exportation ' koerant :- wtvoer va 
of certam · ' k 
goods and (a) the importation from Southern and Northern Rhodesia I (a) de invoer uit Zuid en N oord Rhodesie in de Unie ze ~re 
animals may into the Union for consumption therein of- voor verbruik aldaar verbieden van- ~:re~re~ e 
be (i) heef ; - (i) beestevlees ; verboden 
forbidden. .. . . (ii) beesten wanneer het gewicht van een os minder worden. 

Penalties. 

(u) cattle, when the weight of an ox IS less. than . bedraagt dan duize~d pond, of dat van een 
one thou~and pounds, or that of a cow Is less koe minder bedraagt dan zeven honderd en 
th!l-n seven h_und~ed and fi~ty pounds a~ a_scer- vijftig pond zoals bepaald bij aankomst in de 
tamed· on ar.nval m the ~mon; or alternatively Unie; of in het alternatief wanneer het gewicht 
when the weight of an ox IS less than o~e thousand van een os minder bedraagt dan duizend en 
and fifty pounds and _that of a cow 1s less th_an v1jftig pond en dat van een koe minder bedraagt 
seven hundr~d and m~ety pounds a~ the pomt dan zeven honderd en negentig pond bij de 
of despatch m the terntory whence 1m:ported. plaats van verzending in bet gebied vanwaar 

(b) the importation from Southern and Northern Rhodesia hij ingevoerd wordt. 
into the Union for consumption therein, and the {b) de invocr in de Unie voor verbruik aldaar uit Zuid 
exportation from the Union to the aforesaid countries! en Noord Rhodesie en de uitvoer uit de Unie naar de 
of scrap tobacco, dust tobacco, and tobacco stems. I voorzegde Ianden van uitschot van tabak, stoftabak 

en tabakstelen verbieden. 
3. Any person who imports, or exports, or attempts to import 

1 
3. Hij die _de in het v~orafgaande artikel beschreven dieren Straffen. 

or export o_r is a par.ty to the importation or exportation or the ·,of g?ederen mvoert of mtyoert of dez~lve poogt ~n te voeren 
attempted 1mportat10n or attempted exportation, of the animals of mt te v_oeren, of deel neemt ~an de mvoer of mtvoer, of de 
or goods described in the preceding section, or who contravenes or gepoo_gde mvoer of gepo?gde mtvoer daarvan, of hij die een 
fails to comply with a provision of any regulation relating to the b~pahng van een r;gulat1e. betre:ffende. de kontrole over zulke 
contr?l while in t~e Union of such animal_s or goods w~wn in dieren of goede~en m trans1to, zolang z1j in de Uni? zijn, ove~
transit, shall be guilty of an offence and be hable, on conviction, treedt of verzm~t dezelve na. te .. komen, ~aak~ z~ch schuldtg 
to a fine not exceeding one hundred pounds or to imprisonment aan ee~ overtrading en wordt blJ schuldigbevmdmg gestraft 
without the option of a fine, and with or without hard labour, met een boete van te~ hoogste honderd pond of met gevangenis
for a period not exceeding three months, or to both such fine straf zonder alternat1ef van bo~te van-ten ho?gste dne maanden 
and such imprisonment. en met of zonder harde arhe1d, of met be1de zulke boete en 

zulke gevangenisstraf. 
Regulations. 4. The Governor-General may make regulations not inc on- 1 4: De Goeverneur-generaal kan regula ties maken niet in Re""ulaties 

sisten1r with this Act as to the importation, exportation, entry, stnJd met d~~e ~Vet betre:ffende de invoer, uitvoer, binnen- , 
removal, conveyance or transit of the animals and goods komst, verWlJde_nng, vervoer of doortocht van de bij deze 
refe~red to in this Act, imported into, or exported from, or 'Yet be~oelde ~1eren en goede_ren in~evoerd in of uitgevoerd 
passmg through, the Union, and generally for the better mt, of m trans1t? ~oor de Ume, en m bet algemeen voor de 
carrying out of the objects and purposes of this Act. 1 betere verwezenhkmg van de oogmerken en doeleinden van 

deze Wet. 
Interpret&- 5. In this Act unless inconsistent with the context- I 5. Tenzij in strijd met de samenhang wordt in deze Wet Woordbe. 
tionoftenns. "Northern Rhodesia" means the part of that territory verstaan onder- palmg. 

Short title. 

th~t falls outside of the Congo Basin, as defined in " N oor~ Rhodesie ", het dee! van dat grondgebied dat 
artiCle one of the Gener~l Act of Berlin of the 26th bm.tcn h.et Congo Bekken valt, zoals bepaald bij 
February, 1885, as rev1sed by the Convention of arhkel een van de Algemene Akte van Berlrjn van de 
St. Germain-en-Laye of September, 1919; 26stc Fcbruarie 1885, zoals herzien door de Kon-

" Scrap tobacco" means the broken pieces of tobacco 
arising from the handling of, or during the process 
of curing leaf tobacco. 

ventie van St. Germain-en-Laye van September 
1919; ' 

"Uitschot van tabak ", de stukjes tabak die gebroken 
zijn ten gevolge van het hanteren van, of gedurende 
bet proces van zweten van blad tabak. 

6. This Act may be cited for all purposes as the Union 6. Deze Wet kan voor allo doeleinden aangehaald worden Ti 
and Rhodesia Customs Agreement Act, 1925. als de Unie en Rhodesie Doeane Overeenkomst Wet, 1925. Korte 
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Schedule. Bijlage. 

CtJSTOMS AGREEMENT. DOEANE OVEREENKOMST. 

trNro.k o.lr St>tJTH AFBICA-So'OTBERN R:ttot>Esu-:NonTHERN RHoDEs:IA. UNIE vAN ZutD·Arnr:s:A-ZuiD RHoDESIA-NooRD RHoDEsr1!:. . . 
~~~ InL 

Hia Excellency the Governor-Genernl of the Union of South Africa, Zijn Excellentie de Goeverneur-genero.al van de Unie van Zuid-Afcika, 
His Excellency the Governor of Southern Rhodesta and His Excellency Zijn Excellentie de Goeverneur van Zuid Rhodesie en Zijn Excellentie 
the Governor of Northern Rhodesia, mutually on behalf of their respecttve de Goeverneur van Noord Rhodesie, ten behoeve van hun re~pektieve 
Governments, recognising that it is desirable that trade between their Regeringen de wensehkheiderkennendevanzoveelmogelikvrije en onbe
respective territories should be as free and uninterrupted a.s possible, lemmerde handel ·tussen hun respektieve gebieden, zijn ten behoeve 
have agreed on lJt.haU of their respective Governments upon the van hun respektteve Regecingen omtront de volgende artikols overeen-
following arttcles :- gekomen :- · 

Artikrl I. 
Article I. . De Doenne Overeenkomst aangegaan in Januarie 1914 met de Proto-

The Custome Agreement entered into in January, 1914, wtth the collen daarvan worden vanaf de eerste dag van Januarie 1925 vervangen 
Protocols thereto, shall, ns from the first day of January, 1925, be door deze Overeenkomst. 
superseded by th1s present Agreement. 

Artikelli. 
Article II. . . • ' 

. . • . Ret Doeane tartef van de Unie Vll.Il Zmd-Afcika (hiernagenoemd de 
The Custo~ T_anfl of the Umon of ~uth Afr1ca (~eromafter rofen;ed Unie) op bet ogenblik van kracht en met inachtneming van zulke wijzi. 

to ~s the Umon), 1~ force at th~ present trme, and subJect to such modlfi· gingen als hierm later bepaald worden, wordt door de Regeringen van 
cat1ons as are heremafter provided for, s~ be adopted by the Govern- Zuid en Noord Rhodesie aangenomen. 
menta of Southern and Northern Rhodesia, 

Artikel III. 
Article III. H · d · · -N • et IS aan e Regenngen Vll.Il Zmd en oord Rhodesie veroorloofd 

It sh~ll be penmtted to the Gove~e~ts of Southern and Northern om op aile goederen en artikelen welke gegroeid, geproduceerd en ver· 
!_hodesla to grant upon all go?ds at;td a~1cles t~~ growth, p~oduce and vaardigd zijn in een of ander dee) van Zijn Majesteits Doniinies, Kolonies, 
. anufacture of any part of H1s MaJesty s Domuuons! Colomes, Posses- Bezittingen of Protektoraten, een korting toe te staan op de doeane· 

etons o~ Prote?torates, ~ robate ?f the custome duti~s payable under rechten betaalbaar ingevolge bet voorzegde Unie tarief, gelijkstaande 
the U!l10n ~rtfl aforesa!d equal I;Il am?un~ ~o the ~lf!erence betwe~n met bet ven;chil tussen de gezcgde rechten en de hoogste rechten die 
the.sa1d dut1es and the h1ghest dut1es w~tch 1t 1s permtsstble to Rhodesia Rhodesie kan opleggen ingevolge de Zuid Rhodesie (Doeane) Wijzigings 
~o Impos~ under the Southern Rhodesta (CuJ;;toms) Amendment Order Order in Rade, 1914 en de Noord Rhodesie (Doeane) Wijzigings Order 
m Council, 1914, and the Northern Rhodesia (Customs) Amendment in Rade 1914 ' 
Order in Council, 1914. ' • ArtikellV. 

Article IV. Elke partij tot deze Overeenkomst kan geheel of gedeeltelik de doeane-
Any party to this Agreement may suspend wholly or in part the re~~ten ~ie &:nders beta:al~r zij~ op ~oederen, uitgezonderd drinkb~re 

customs duties otherwise payable on goods except potable spirit.a im· spmtuahen, mgevoerd m ZIJn gebied mt een ]ll.Ild waarvan de Regermg 
ported into its territory from any country the Government wh~reof geen partij tot de~ o.veroenkomst is, opschorten: :aret dien verstande 
1s not a party to this Agl'eement: Provided, however, that the party echter dat do partiJ, d1e een recht op~~hort, bet bed rag van opgescho~ 
sus~nding any duty shall levy and recover and be responsible for rechten, welke betaalbaar moc~te~ ZIJD op ~ke goederon, wanneer Z!~ 
Jevymg and recovering the amount of suspended duly which may be ve.rvoerd worden voor verbrutk 1p bet .gebJed van een andere partiJ 
payable on such goods when removed for consumption in the territory ~ot deze Overeenko~t moet ~effen en mvorderon en verantwoordelik 
of another party to this Agreement. IS voor de heffing on mvordenng van zulk. 

Article V. Artikel V. 
The Governments of Southern and Northern RhodeRia shall a.s far as De Regecingen van Zuid en Noord Rhodesie handelen zo veel mogelik 

'P?ssi.ble, conf<!rm to the laws and regulations for the time- bei~g in force o~ere!'nkomstig. de wetten ~n regula ties die van t~jd tot tijd .van kracht 
Within th!l Umon m respect of refunds, rebates, abatements, prohibitions, zt~n m. de Urue, ten opz1chte VAn terugbetahnge~,. ko~mgen, ver
methylatwns, removals in bond and otherwise and interpretations of mmdenngen, verboden zaken, bet methyleren van sptntualten, vorvoer 
the tariff, provided that the said Governmen~ shall not be bound to onder doeane verband en a.nderszins, en uitleggingen van het tarief: 
accept any interpretations of any item of the tartfl which may be in ~ct di?n verstande dat de gezegde Regeringen niet verplicht zijn om 
confhct with any judicial decision binding Within their territones. Ultieggmgen van een post van het tarief aan te nemen, die in strijd 

mochten zijn met een gerechtelike beslissing verbindend in hun gebieden. 
Article VI. 

Artikel VI. 
There sha]) be a free interchange of the products and manufactures 

of the Union and of Southern and Northern Rhodesia, ext'ept that De over en weer ~nding van produkten en verva.a.rdigde goederen van 
in t.he ~vent of one party to thls Agreement levying an excise duty on de Unie en van Zuid en Noord Rhodesie is vrij uitgezonderd dat in bet 
any article produced or manufactured in its territory, it shall be entitled geval dat een van de partijeJl tot deze Overeenkomst een aksijnsrecht 
to levy a corresponding customs duty on importation into its territory heft op een artikel geproduceerd of vervaardigd in zijn gebied, h1j 
of a hke_ article produced o~ manufactured i~ the te~itory of another gerec~tigd i~ o~ een ?Vereenkomstig do~~erec~t te heffen ingeval 
contractmg party, and subJeCt to the followmg proviSions : van mvo.er ~n ZlJn ~b1ed van een dergehjk arttkel geproducee!d of 

(a) The customs duty leviable an potable spirits distilled in the vervaa~tgd m hef; .gebied van een van de andere kontrakterende partijen 
Union upon importatiOn into Southem or Northern Rhodesia en met macht~emmg van de volgonde bep~lmgen: . . ·-
shall for each 1mperial gallon not exceeding the strength of (a) H.et mv:oerrecht. hefbaar op .. ~rmkba!e s~trituahcn gedJs. 
proof, and so on iu proportion for any greater strength, be tlll~erd m de Un~e bed.magt btJ mvoer m Zmd of.Noord Rho-
9s. less than the customs duty leviable on potable spirits deste voor elko lmpertale gallon proef gehalte met te hoven 
tmported into Southern and Northern Rhodesia from any gann~e, en zo voorts naar verhoudmg'van een boger gehalte, 
country not a party to this Agreement . ~s. mmder dan h~t doeanerecht hefbaa!.oP. drink bare spintualicn 

. . . . . . ' mgovoerd m Zmd en Noord Rhodes1e mt een ander land dat 
Ltl potable spm~ not distilled m the Uruon shall not be removed geen partij is tot doze Overeenkomst ; 

from the Umon to ~u.therJ? <!r No;t:thern Rh?desia. except in (b) d~~re spiri.tualien niet gedistilleerd in de Unie worden 
bond, and potable sp1~1ts disttlled m the Uruon shall not ~ met wt de Urue naar Zuid oC Noord Rhodesie vervoerd tenzij 
removed from the Uruon to ~uthern. or Northern Rhodes1a onder doeane verband. en drinkbare spiritualien gedistilleerd 
except through free warehousmg stations; in de Unie worden niet uit de Unie naar Zuid of Noord Rhodesie 

{c) spirits distilled in Southern or Northern Rhodesia shall on vervoerd tenzij door vrije pakhuis stations ; 
Importation into the Union be subject to customs duties in (r.) spiritualien gedistilleerd in Zuid of Noord Rhodesie zijn bij 
accordAnce with the Customa Tat)ff in force in the Union ; mvoer in de Unie onderworpen aan doeanerechten overeen

komstig bet Doeane Tarief van kracht in de Unie; 
(d) in the case of other articles subject to an excise duty, produced (d) in het geval van andere artikels onderworpen aan een aksijn~-

or manufactured in the Union and removed to Southern or - recht geproduceerd of vervaardigd in de Unie en vervoerd 
Northern Rhodesia, the amolmt of ex<'ise duty leviable in the naar Zuid ol Noord Rhodesie wordt bet bedmg van het in de 
Union (not exceeding that leviAble in Southern or Northern Unie hefbare aksijnsrecht (maar niet meer dan hetgeen hefbaar 
Rhodesta. on the like articles) shall be paid to Southern or is in Zuid oi Noord Rhodesie op dergelijke artikels) aan Zuid 
Northern Rhodesia a.s the case may be, on removal thereto; of Noord Rhodesic naar het geval m ocht zijn, bij vervoer 
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and .....,., on><U. oholl bo ,....., .,. Bouthem "' No....,! 
Rhodesia to the Union to the extent of excise duties in force in 
the Union (not exceeding those leviable in Southern or Northern 
Rhodesia), upon the removal of the like articles from Southern 
or Northern Rhodesia, as the case may be, to the Union. 

daarheen betaald; en eveneens wordt de Unie geluediteerd 
door Zuid of Noord Rhodesie met het bedrag van aksijnsrechten 
van kracht in de Unie (die niet boger zijn dan die helbaar in 
Zuid of Noord Rhodesie) bij het vervoer van dergeliJke artikels 
van Zuid of Noord Rhodesie, naar het geval mocht zijn, naar 
de Unie. 

Artick VII. A;tikel VII .. 
Ten opzichte van goederen mgevoerd m de Unie uit een land dat 

In respect of goods imported into the Union from any country not a geen partij is tot deze Overeenkomst en daama vervoerd naar Zuid 
party t.o this Agreement and subsequently removed to Southern Rho· Rhodesie, wordt aan de Regering van Zuid Rhodesie twaalf pl"rcent van 
desia, there shall be paid to the Government of Southern Rhodesia de oorspronkelik voor doeane doeleinden bepaalde waarde verminderd 
twelve per centum of the values originally entered for CU.'ItoiiUI purposes, met het bedrag van d6 rechten aan de Unie verschuldigd op ingevoerde 
less the amount of the duty due to the Union on imported articles artikels daarheen vervoerd uit Zuid Rhodesie van goederen bevrijd van 
removed thereto from Southern Rhodesia ex open stocks: and in doeaneverband; en ten opzichte van goederen vervaardigd in de Unie 
respect of good~ manufactured in the Union and removed therefrom en vervoerd daaruit naar Zuid Rhodesie, wordt insgelijk~ zes percent 
to Southern Rhodesia there shall similarly be paid li'ix per centum of van de uitvoer waarde betaald: Met dien verstande dat het te betalen, 
the export value: Provided that the payment on goods removed to bedmg op goedcren vervoerd naar Zuid Rhodesie niet minder bedrnagt 
Southern Rhodesia shall be not less than £125,000 per aunum, and in dan £125,000 per jaar, en naar verhouding minder voor een korter 
proportion for any lesser period. tijdvak, 

Arlikel VIII. 
Article VIII. De bepa.lingen van Artikel VII. zijn mutati8 mutandi8 van toepa.ssing 

The provisions of Article VII. shall mutati8 mutandi8 apply to removals op g~de:en vervoerd .uit ?e Unie naar Noord Rh~csi~, uitgezonderd 
between the Union and Northern Rhodesia, save that in this case the dat m d1t geval het Jaarbks te betalen bedrag met mmder bedrnagt 
annual payment shall be not less than £12 500. dan £12,500, . 

' Artikel IX. 
Articu IX. Elke partij tot deze Overeenkomst kan de invoerin zijn eigen gebied 

. . . . . • verbieden en kan de uitvoer naar de gebiedcn van de andere kontrak. 
Each ~nrty to this agreement.may prolub1t t.he l?lportatwn ~to ~ts terende partijen vcrbieden van uitschot van tabnk, stoftabak en tabak· 

own territory, and may proli!bit the exportatiOn mto the terr1tor1es stelen en tabak daarvan op een or andere wijze vervaardigd: Met dien 
of the other contractmg parties, of scrap tobacco, dust tobacco and verstande dat het verbod niet toepasselik is op zulke soorten van tabak 
tobacco stems, and tobacco in any form manufactured therefrom: in transito. 
Provided that the prohibition shall not apply to such tobaccos in transit. Artikcl X. 

Articu X. Elke partij tot de:oo Overeenkomst kan de invoer voor verbruik in 
_ zijn gebied verbieden van beestevlees of van beesten wanneer het ge· 

Any party to this Agreement may prohibit the importation for con· w1c~t v!l'n zulke beesten zoals ~paa1d "bij aankomst in .het gezegde 
aumption w1thin its territory of beef or of cattle, when the weight of geb1ed, m bet gaval van een os mmder dan ~,000 pond en ~~ geval van 
such cattle, as ascertained on arrival withm the said territory, is in een koe .minder dan 750 pond bedraa~, o~ m het al~emahef wauneer 
the case of an ox less than I 000 lbs. and in tho case of a cow less than het gew1cht op de plaats van verzendmg m het gebuxl waarvandaan 
750 lbs., or alternatively when the weight at the point of despatch in ingevoerd wordt in ~et geval van een o~ minder dan 1,050 pond en in 
the territory whence imported is in the case of an ox less than 1,050 Ibs. geval van een koe mmder dan 790 pond bodraagt. 
and in the case of a cow less than 790 lbs. Artikeml. 

Article XI. De Rt>gering van de Unie onderneemt om ten opzichte va11 Ievende 
. . havE> of goederen gagroeid, geproduceerd of vervaanligd m Zu1d of 

The Government of thQ Union agrees to grant m respect of livestock Noord Rhodesic hetztj vervoerd voor verbruik in de Ume or voor uit
or goo~ grown, produced or manufact~d. in Sout~ern or Northern' voer, de Iaagc;te 'toegestane spoonveg vraC'hten of die toegestaan zouden 
Rhodesia, whe~her removed for consumption m the Umon or for export, worden onder dergeliJke omst8Jldigheden van vcrvoer, van Ievende have 
t!Ie. lowest ~Ilway rates granted, o~ that would be granted, under van gelijke soort of goederen van gelijke soort gegroeid, geproducecrd 
simtlar cond1t10ns of removal, on hke hvestock or goods grown, produced o! vervaardigd in de Unie toe te staan. 
or manufactured in the Union. ' 

Artikel XII. 
Article XII. ' De Regering van de Unie gaa.t voort zoals tot nog toe met de kosteloze 

The Government of the Union shall continue 118 heretofore to compile verzameling en publikatie van de nodige Doe8Jle Statistieken voor 
and publish the necessary Customs StatiStics for Southern and Northern Zuid en Noord Rhodesie. 
Rhodesia, froe of charge. C8l Artikd XIII. 

Article XIII. De bepalingen van deze Overeenkomst zijn niet van toepassing op 
'l'J • • f th• A t hall t apply to •hat part of dat deel van Noord Rhodesie dat in hot Congo Bekken valt zoals bepaald te prov1s10ns o ts greemen s no ~ b"" Art"k 1 1 d AI Ak•- n. 1·· d 26 t F b · 

Northern Rhodesia falbng w1thin the Congo Basin, as defined in Article IJ 1 e · v~ 0 _gemene ""' v.an .DtJr IJn van e . 5 e e ruarte, 
I. of the General Act of Berlin of the 26th February, 1885, 118 revised by ~8~ z:ls 

1
i1!:Ien biJ de Konventie van St. Germam-en-Laye van 

the Convention of St. Germaino()n·Laye of September, 1919. P m r ' 

Artikel XIV. 
Artick XIV. 

• . . De bepa.lingen van deze Overeenkomst worden van kracht op de lste 
'l'he proVlSIOUS of th!s Agrcem~nt s~all take effect frof!l the 1st Janua!"Y, Januarie 1925 maar ziJll onderhevig aan rahfikahe en bekr,whtiging 

1925, but shall be subJect to ratificatiOn and.confirmatwn by thE! Par~Ia· door de Parlementon van de Unie en Zuid Rhodesic. Na zulko ratifikatie 
menta of the .Union and Southern Rhodes~a. ypon such ~atificatiOn en bekrachtiging blijft de Overeenkomst van kracht tot de 30ste Jun1e, 
and confirmatiOn, the Agreement !!hall contmue 1n force untll.the 30th 1926 en daama gedurende tijdperken van twaalf maanden: Met dicn 
June, 1926, and. thereafter for per10~ of t~e1ve months, provided that verstande dat elke partij tot deze Overeenkomst v66r de 3lste Desep:1ber 
~my party t<? th!s ~gree"!ent may gtve nohce before the 31st December van elk jaar kenn1s mag !,>even van zijn voornomen om zich daarvan 
111 an~ year of 1ts .wtent1on to .retire therefrom 118 from the 30th June terug te trekken na de 30ste Junie eerstvolgende op zulke konnif'geving, 
Iollo~mg sue~ not1ce, an~ provJ<led further t~at sho~d a~y of the C?I~· en met dien verstande voorts dat indien een van de kontrakterende 
tract!ng parties ~t any ttme take any steps l~ conflict wtth the spmt partijen te eniger tijd maatregelen. neemt in stl'ijd met de geest en de 
an~ mtent of th1s Agn:ement, the other parties shall be at liberty to bedoeling van deze Overeenkomst, het aan de andere partijen vrij 
retire therefrom forthw1th, staat om zich dadehk daarvan terug te trekken. 

Given under my Hand and Seal at PRETORIA this 28th day of October, Gegeven onder mijn Hand en Zegel te PRE'l'ORIA op de 2Sste dag van 
One thonsand Nine hunderd and Twenty-four. Oktober, Een duizend Negen honderd V1er en Twintig. 

(Sgd.) ATHLONE, (Get.) ATHLONE, 
Governor-General. Goeverneur.generaal. 

Given under my Hand and Seal at SALISBURY this lstday of November, Gegeven onder mijn Hand en Zogel to SALISDURY op de 1&te dag van 
One thousand Nme hunderd and Twenty.four. November, Een duizend Negen honderd Vwr en Twmtig. 

(Sgd.) J. R. CHANCELLOR, (Get.) J. R. CHANCELLOR, 
Governor. Goevern11ur. 

Given under my Hand and Seal at LIVINGSTONE: this 18th day 
December, One thousand Nine hundred and Twenty-four. 

(Sgd.) H. STANLEY, 
Governor. -

of Gegeven ondor miJn Hand en Zegol te LIVINGSTONE op de ISde dag 
van December, Een duizend Negen honde_rd Vier en Twintig, 

(Get.) H. STANLEY, 
Goeverneur, 

Estelleg
Rectangle




