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2. For the purposes of these regulations sugars, whether produced, 
in the Union or imported thereinto, shall be classified under three 
grades, namely :— ‘ : 

(1) No. 1 grade, which shall comprise first quality white’ and 
first quality yellow sugars only. : / 

(2) No. 2 grade, which shall comprise— : 
second quality white sugar; and second quality yellow sugars 

only. : 

(3) No. 3 grade, which shall comprise all sugars not classed! 
either as No. 1 or No. 2 grade sugars. ‘ 

5. No producer or agent of a producer of sugar in the Union 
‘shall, on and after the date of this notice, offer any sugars, the 
produce of the Union of South Africa, .fer sale to any person or 
firm in the Union unless such sugars— 

(a) have been “graded by the Board; and . 

(6) are contained in pockets or other containers that are _ | 
in-} 

delibly and conspicuously marked ‘No. 1 grade,” “No. 24]. 
> ., grade,”? or ‘No. 3 gradé,” as the case may be, in the manner: 

or form required by the ‘Board. 

4. No producer or agent of a producer of sugar ‘in the Union of 
South Africa shall, on and after the date of this notice, sell any 
sugars, the produce of the Union, to any person or firm whatsoever 
at prices exceeding the following maximum prices, viz. :-— 

(a) No. 1 grade sugars 4is. per 100 Ib. 
- {b) No. 2 grade sugars 37s. per 100 Ib. 

(c) No. 3 grade sugars 33s. per 100 Ib. 

The foregoing prices represent the cost of sugars free on rail at 
Durban, and include the excise duty of 1s. per 100 Ib. 

5. No wholesale merchant or agent of any wholesale merchant in 
the Union shall, on and after the date of this notice, but subject 
to the provisions of paragraphs, Nos. 9 and 11 of these regulations, ; 
sell sugars, the produce of the Union— ; 

2 (a) that have not been graded in accordance with the provisions | 
of paragraph No. 2 of, these regulations; nor | 

(6) at prices exceeding the following maximum prices, viz :— 

For consumption For consumption 

an Durban. elsewhere in the Union. 

44s. per 100 ib. 43s. 6d. per 100 lb. 
59s. per 100 lb. 39s. 6d. per 100 Ib. 
35s. per 100 lb. . 35s. 6d. per 100 Tb. 

No. 1 grade sugars ... 
No. 2 grade sugars ... 
No. 3 grade sugars ... 

Plus in each case the. actual transport expenses and cost of in- 
surance imcurred in respect of the particular transaction. 

6. No person ‘shall sell by ‘retail on and after this date, but 
subject’ to the provisions of paragraphs Nos. 9 and 11 of these 
regulations, any sugars, the produce of the Union of South Africa, 
at prices exceeding the following maximum prices, viz. :— : 

, "At Durban. Elsewhere in the Union. 

1 grade sugars No. 6d. per Ib. 63d. per lb. 

No. 2 grade sugars : 54d. per Ib. 16d. per Ib. 

No. 3 grade sugars 5d. per Tb. 54d. per tb. 

; 2. Voor de doeleinden van deze regulaties zal suiker, hetzij in de 
Unie geproduceerd of daarin ingevoerd, geklassificeerd worden onder 
drie graden, namelik :— : 

I. No. 1 graad, die zal behelzen slechts eerste kwaliteit witte en 
en eerste kwaliteit geel sutker. 

Ti. No. 2 graad, die zal behelzen slechts tweede 
suiker, en tweede kwaliteit geel suiker. 

Il. No. 3 graad, die zal behelzen alle suiker ni 
als No. 1 of No. 2 graad_ suiker. 

. Geen producent of agent van een producent van suiker in de 
ie zal op en na de datum van deze ‘kennisgeving, enige suiker, het- 
dukt van de Unie van Zuid-Afrika te koon aanbieden aan enig 
soon of firma in de Unie tenzij zodanige suiker— 

(a) door de Raad gegradeerd is en 

kwaliteit. witte 

et geklassificeerd of 

Un 
pro 
pen 

(b) bevat is in‘ zakjes of iets anders die onuitwisbaar en duide- 
lik gemerkt zijn ‘‘ No. I graad’’?; “No. 2 graad’’; of “No. 
5 graad”’, al naar het geval mag zijn, op de wijze en in de 
vorm door de Raad bepaald. 

Geen producent of agent van een vroducent van suiker in de 
e van Zuid-Afrika zal op en na de datum van deze kennisgeving 
pe suiker het produkt van de Unie verkopen aan enig persoon of 
1a hoe ook genaamd tegen: prijzen boven de volgende maximum 
zen, namelik :— . 

Un 
eni 
firn 

priq   (a) No. 1 graad suiker 
(6) No. 2 graad suiker 37s. per 100 pond. 
(c) No. 3 graad: suiker 33s. per 100 pond. 

@ voorgaande prijzen stellen de prijzen van suiker voor, vrij op 
r, te Durban, en siuiten in-de aksijnsbelasting van 1s. per 100 

id. : 

Geen groothandelaar of agent van enige groothandelaar in de 
e zal op enna de datum van deze kennisgeving, doch behoudens 
bepalingen van paragrafen 9 en 11 van deze regulaties, suiker, 
produkt van de Unie, verkopen— 

(a) die niet gegradeerd is volgens de bepalingen van paragraaf 
2 van deze regulaties, noch : 

‘41s. per. 100 pond. 

spo 
pon 

Un 

het 

(®) tegen prijzen boven de volgende maximum prijzen, namelik :— 

Voor verbruik 

in Durban. elders in de Unie. 

0. 1 graad suiker .... 43s. per 100 pond. 43s. 6d. per 100 pond. 
0. 2 graad suiker ... 39s. per 100 pond. 39s. 6d. per 100 pond. 
0. 3 graad suiker ... 35s. per 100 pond. 35s. 6d. per 100 pond. 

in elk geval de werkelike transportkosten en verzekeringskosten 
pen ten aanzien van de biezondere transaktie. 

Voor. verbruik 

Z
e
a
 

| plus 
belo 

6.) Niemand zal op en na deze datum in de kleinhandel verkopen, 
doch behoudens de bepalingen van paragrafen 9 en 11 van deze 
regulaties, enige suiker het produkt van de Unie van Zuid-Afrika 
tegen prijzen boven de volgende maximum prijzen, namelilk :— 

Te Durban. Hiders in de Unie. 

No. 1 graad suiker .... 6d. per pond. 63d. per pond. 

No, 2 graad suiker ... 54d. per pond. 6d. per pond. 

No, 3 graad suiker ... 5d. per pond. 53d. per pond.         
7. In the case of traders at a distance from the railway, when 

the maximum retail price fixed does not allow of a profit being 
made, the Magistrate may on application grant such | addition to 
such retail price as will allow of a profit being made, such profit 
to be calculated to the nearest halfpenny per pound gross. ' 

8. The maximum prices fixed under paragraphs Nos. 4, 5, ‘and 
6 of these regulations shall not be taken to apply to cube, castor, 
Huletts’ chemists’ special quality, or icing sugars, whether produced 
“im or imported into the Union. 

_ 9% No person shall, on and after the date of this notice, sell 
‘either wholesale or retail any imported sugars at a price exceeding 
‘a maximum price, which is hereby fixed at fourpence and one 
halfpenny per pound; provided, however, if any such sugar that 
‘thas been. imported or hereafter is imported is submitted to the 

- Board of Graders for classification it may be sold wholesale or retail, 
‘as the case may be, at the maximum prices fixed for like grades 
‘of sugars produced in the Union, and the seller shall, when such 

‘sugar is graded, comply with all the conditions imposed under -para- 
‘graphs Nos. 3, 4, 5, 6, and 10 of these regulations on the sellers 
‘of Union-produced sugars in respect of the sale and delivery thereof. 

16. Subject to the provisions of paragraph No. 11 of these regula- 
‘tions, in every transaction in sugar, whether by a vroducer, agent 
of a producer, a .wholesale merchant. or a retail trader, the invoice 
shall not only disclose the price paid or to be paid-for such sugar, 
but shall describe the sugar sold and referred to therein according 
to the grade thereof as set forth in paragraph No. 2 of these regula- 
tions; and every bill of lading. railway or other consignment note, 
‘velating to any transaction aforesaid. shall. likewise describe . the | 
rade or grades of the sugars referred to therein. \ 

-|In het geval van handelaars op een afstand van de spoorweg 
wanheer de vastgestelde maximum prijs in de kleinhandél niet toelaat 
dat jer een winst gemaakt wordt, kan de magistraat, op aanzoek, 
zodanige toevoeging tot de kleinhandelprijs toestaan, ten einde dat 
er een winst kan gemaakt worden, zodanige winst te worden berekend 
zo dicht mogelik bij de naaste halve penny per pond bruto. 

8. 
van 
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De maximum prijzen vastgesteld onder paragrafen 4, 5 en 6 
deze regulaties zullen niet beschouwd worden van toepassing te 
op klontjes, kastor, Huletts apothekers speciale kwaliteit of 

er suiker, hetzij geproduceerd in of ingevoerd in de Unie. 

Niemand zal op en na de datum van deze kennisgeving, hetzij 
© groot- of klemhandle, enige ingevoerde suiker verkopen tegen 
prijs boven een maximum-prijs die hierbij vastgesteld wordt op 
en een halve penny per pond, met dien vérstand echter indien 
zodanig suiker die ingevoerd ‘lis of hierna ingevoerd wordt ter 

ifikatie voorgelegd wordt aan de Raad van Gradeerders mag die » 
cht worden in de groot- of kleinhandel, al naar het geval mag 
tegen de maximum-prijzen vastgesteld voor dergelijke graden 

suiker in de Unie geproduceerd, en:de verkoper zal, wanneer 
nige suiker gegradeerd is, al de voorwaarden onder paragrafen 
vier, vijf, zes en tien van deze regulaties op de verkopers van 

e Unie geproduceerde suiker gelegd, nakomen ten aanzien van 
erkoop en aflevering daarvan. co 

  

Behoudens de bepalingen van paragraaf elf van. deze regulaties 
fn federe transaktie in suiker hetzij- door’ een producent, agent 
een, producent, een groothandelaar, of een kleinhandelaar, de 
ur niet alleen de prijs betaald of te worden betaald voor 
aige suiker vermelden, doch zal de suiker verkocht en daarin 
eld beschrijven volgens de graad daarvan zoals uiteengezet in 
praaf twee van deze regulaties; en elke vrachtbrief, spoorweg of 
e vrachtbrief, betrekking hebbende op enige transaktie voormeld, 
ip dezelfde wijze de graad of graden-van de daarin vermelde 
r omschrijven, : 
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il. The provisions of these regulations relating to the grading and 
invoicing of sugars shall not. apply to stocks in the possession of 

. wholesale merchants. and- retail dealers until on and- after the Ist 

day of July, 1920. 
f : ‘ ‘ aoe 

Panaury.—Any person _ who , contravenes the ~ provisions 

regulations shall; on. conviction, be liable to a fine not exceeding 

£100, or imprisonment for six months, or to both such fine and such | 

imprisonment. . > oe oa, 
' 

. 

No. 1016.] [June, 1920. 

With reference to Government Notice No, 1015 of the 15th June, 

1920, it is hereby notified that the Minister of Finance, under and by 

virtue of the authority conferred by, Regulation one of the ‘above: 

quoted notice, has been pleased: to ‘appoint the undernoted gentlemen 

to constitute the Board of Sugar Graders, provided for by Regulation 

one of Government Notite No. 1015 of the 15th ‘June, 1920. - 

Epmunp Campsett, Esq. 

‘Arron Wiir1am Dickens, Esq. 

' Davip Fowuzer,. Esq. Cg 

Prrrre pe Gersieny,. Esq, and 
AL¥RED Sypnuy,-Gogis, Esq. 

s 

House of Assembly, 

mo 11th June,:1920. 

| VHE following Bills, having been ‘introduced into the. 

House of Assembly, are published in accordance with 

Standing Order No.. 158. - en oe 

GYS. R. HOFMEYR, 
Clerk of the House of Assembly. - 

t co a , - Page: 

A.B, 3620. . Restriction on Importation of Wine and . 

. .' . Spirits’ Bull Be ee Te iv | 

A.B. 37—’20. Prisons’ and Reformatories’ Act Amend- 
- ment Bill wee rn 

A.B. 38—’ 20. . Indian Immigration Trust Board (Natal) 

_ Transfer Bill 0 ee DO, xi’ 

A.B, 3920. | Transvaal Liquor Licensing Ordinance 

1902 Amendment Bill — .. 0. xii 

‘of these’ |: 

  

  

ll. De bepalingen van deze regulaties, betrekking hebbende op de 

gradering en het opmaken van rekeningen ‘van suiker, zullen niet van 

toepassing zijn op voorraden in bezit van groot- en kleinhandelaars tot 

op enna de iste dag van Julie 1920. , a : 

STRAFBEPALING.—Enig persoon die de ‘bepalingen van deze regulaties 

overtreedt zal, indien schuldig bevonden, blootstaan aan een boete 

niet’ te boven gaande £100, of aan gevangenisstraf voor zes maanden, 

of beide aan zodanige boete en gevangenisstraf, 

No. 1016.] . [Junie .1920. 

Met betrekking tot Goevernements Kennisgeving No. ‘1015 van de 

15de Junie 1920, wordt hiermede bekend gemaakt dat de Minister 

-van Financieén onder en krachtens de machtiging verleend door 

Regulatie een van bovengemelde kennisgeving goedgevondén heeft de 

ondervermelde-heren aan te stellen als de Raad van Suikergradeerders, 

waarvoor voorziening gemaakt is door Regulatie een van Goeverne- 

ments Kennisgeving No. 1015 van de I5de Junie 1920, 

Dre WELEDELE HrER EipMuND CAMPBELL. 

' Ds WeELEDELE HEER ARTHUR Wittram DICKENS. 

Ds Wetepere nemr Davip Fow er. - 
De WHLEDELE BEER PIERRE DE GrRsIeny. 

De WELEDELE HEER ALFRED SypNuy ‘Gosis. 

 Volksraad, 

. It Junie 1920. 

Dt volgende - Wetsontwerpen, ingediend in de Volksraad, 

worden gepubliceerd ingevolge Art..158 van het Regle- 
|.ment van Orde... . 

GYs. R. HOFMEYR, 
, , Klerk van de Volksraad. 

Bladz. 

A.B. 36—’ 20. _Beperking op Invoer van .Wijn en 

- Spiritualigén Wetsontwerp... —... -iv’ 

A.B, 37—’20.° Wijziging van de Wet op Gevange- 
nissen en Verbetergestichten  Wet- 
sontwerp Doge ee | vi 

A.B. 38—-20. Trustraad voor de Immigratie van 

Indiérs (Natal) Overdrachts Wets- 
ontwerp) re Xj 

A.B. 39—’20. - Transvaalse Dranklicentie .Ordonantie / 

1902 Wijzigings Wetsontwerp bes xil 

ii
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4A 

. BILL 
- To prohibit the importation into thé Union of wine 

or spirits from certain territories. . 
% 

  

(Introduced by C, 'B. Harr, E sq., M.L.A.) 
  

BE If ENACTED by the King's Most Bxcellent Majesty, 
~ the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Atrica, as follows :— . 

Totally and . 1, The Governor-General may by ‘proclamation in the 
partially Gazette declare any territory outside the Union to be-a terri- 
prohibited tory— a : / , 
territories, — I> 

(a) where the sale or use of wine or spirits for consumption 
-as a beverage is totally prohibited (such territory 
being hereinafter referred to as a totally prohibited 
territory) 5 or - _ Soe 

(6) where the sale or use, for-consumption a8 a beverage, 
“of wine™or spirits which. have not been warehoused, 
stored’ or matured for a specified period prescribed 
‘by the laws of that ‘territory is. prohibited : (such 
territory being heteinafter referred to as a partially 
prohibited territory): oo 

‘The proclamation hereinbefore referred to shall’ specify the 
period “prescribed by the laws of each partially prohibited 
territory in respect of warehousing storage. or maturation. 

Restriction | 2. No person shall import or cause to be ‘imported into 
on the impor- thé. Union for consumption as a beverage therein any wine tation of ~ «ai d distilled i . 
wineor OF Spirits made or distilled in— | ; 

Spirits from (a) any totally prohibited territory or. 
Ponritoriog, (6) any partially prohibited territory, 

territory such person produce to the proper officer of customs 
at the port or'place of entry in the Union a statement in 
writing under the hand of either (1) the proper officer of excise 
or customs in -such partially prohibited territory or (2) the 

* proper officer of excise or customs in the territory from which 
the wine or spirits weré exported. “The said statement shall 
certify that the wine or spirits have been’ warehoused, stored 
or matured for a period not less than that specified in the 
proclamation referred to in the last preceding section in respect 
of such partially prohibited territory (this: period shall however 
not be less-than two or three years). _ 7 _ 

‘ 8.°(1), Any person who is guilty of a contravention of, 
or of an attempt to contravene, section two of this Act shall 

be liable— ne oO 

-. (a) on a first conviction, to a fine not exceeding fifty 
, pounds ot, in default. of payment, to imprisonment 

with or without hard labour for a 
six months; — 

‘ . 

Penalty for 
contravening 
section wo. 

(6) on a second conyiction, to a fine not exceeding one}. 
hundred pounds, or, in default of payment, to im- 

' prisonment with’ or without hard labour for a period 
- not exceeding twelve months ; 

‘(c) on a third or. subsequent conviction, to a fine notl - 
exceeding two hundred pounds, or, in default of 
payment, to imprisonment with or without hard 

‘labour for a period not exceeding two years, or to 

' jeen grondgebied— . 

unless in the case of importation from a partially prohibited|: 

WETSONTWERP | 
Tot verbod van de invoer in. de Unie van wijn en 

spiritualien uit zekere grondgebieden. 

er. B. Heatiiz, L.V.) 
   

ZiJ_HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en-de.Volksraad van de Unie-van Zuid-Afrika, 

als volot :— . Do 
1, De Goeverneur-generaal kan’ bij. proklamatie in. de, : : : : : : . Totaal Staatskoerant een grondgebied buiten de Unie. verklar mn dele” en tot ten dele 

: verboden 

{@) waar de verkoop of het gebruik van wijn of spiritualién grondgebi 
voor verbruik als een drank: totaal verboden is 

. (wordende zodanig grondgebied hieronder genoemd 
een totaal verboden grondgebied); of ~' - 

-(6) waar de verkoop of~het gebruik, voor verbruik als 
-een drank, van wijn of spiritualién, die niet voor 
een bepaald door de wetten van dat grondgebied 

- voorgeschreven tijdvak bewaard zijn in entrepot 
of pakhuis of belegen zijn verboden is (wordende 
zodanig grondgebied hieronder genoemd een ten dele 
verboden grondgebied). rn , 

i t 

_ De bovenbedoelde proklamatie vermeldt het tijdvak voor- 
geschreven door ‘de wetten van elk ten dele verboden grond-, 
gebied ten aanzien van bewaring in entrepét of pakhuis 
of belegenheid., | oo. . 

2. Niemand mag in de Unie invoeren of laten invoeren Bepalinger 
voor verbruik als een drank daarin,-wijn of spiritualién ge- in verbanc 
maakt of gedistilleerd in— met het 

oe soa: invoeren (a) een totaal verboden grondgebied ; of van wijn o 
(6) een ten dele verboden grondgebied, -. gpiritnaliar 

tenzij in het geval van invoer uit een ten dele verboden grond- van ver- 
gebied de invoerder aan de bevoegde ambtenaar van doeane boden gro 
in de invoerpoort of plaats van inklaring in de Unie een schrif- gebieden. 
telike verklaring overlegt getekend door hetzij (1) de bevoegde 
ambtenaar van aksijns of doeane in zulk een ten dele verboden 
srondgebied, of (2) de bevoegde ambtenaar van aksijns of - 
doeane in het grondgebied waaruit de: wijn of -spiritualién . 
werden uitgevoerd.. Bedoelde verklaring vermeldt .dat de   

period not exceeding] _ 

  “such imprisonment without the option of_a fine, or} 
to. both such fine .or imprisonment, 

[A.B. 36—'20.] 
e 

wijn of spiritualién bewaard zijn in entrepdt of pakhuis of 
belegen zijn voor een tijdvak niét korter dan dat genoemd 
in de proklamatie ‘bedoeld’ in het voorgaande artikel ten 
aanzien van zulk een’ten dele verboden grondgebied. 

3. (1) Een ieder. die schuldig is aan een overtreding, of strat voor 
poging tot overtreding, van artikel twee van deze Wet wordt het over- ‘ 
restrait-— . treden van 

gest artikel tive 
-(a) bij een eerste veroordeling met een boete van hoog- . 

stens vijitig pond of, bij wanbetaling met. gevangenis 
met’ of zonder harde arbeid yoor een termijn van 
hoogstens zes maanden : SO 

(5) bij. een tweede veroordeling; met -een boete van 
hoogstens honderd pond of .bij wanbetaling met . 
gevangenis met of zonder harde arbeid voor een 

_termijn van hoogstens. twaalf maanden; en 
(c) bij een. derde of volgende veroordeling met een boete 

van hoogstens twee honderd pond of, bij wan 
betaling met gevangenis met of zonder harde arbeid 
voor een termijn van’ hoogstens twee jaar of met 
zodanige gevangenis zonder de keuze van een boete 

vs of met beide zodanige boete en gevangenis, 

(AB, 36-20.] 
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idence. 

(2) In addition to any other penalty imposed by 
‘the court oh convicting an accused may at the 
grant an order declaring forfeited the wine or spirit 
of which the conviction took place, together wit 

_or vessels in which such wine or spirits are coy 

4, (1) In any prosecution for a contravention ot 
contravention of section two of this Act any for 
required by the proper officer of customs at the p 
of entry in the Union in terms of the regulatia 
published under the authority of the Customs 1} 
‘Act, 1913, shall, when filled in by the accused or 
acting on his behalf, be prema facie avidence of the 
therein set forth. 

(2) The burden of proving ‘that any wine. or 
not intended for consumption as a beverage shal 

_ accused. 

rulations, 

erpreta- 
iof terms, 

rt title. 

  

5. The ‘Governor-General may make regulatio 
consistent with this Act, for the effective carrying 
objects and purposes thereof. 

‘6. In this Act— 

(a) “wine” means. the beverage produced 
the alcoholic fermentation of the juice 
fresh grapes ; , 

(b) “ spirits ’ means an alcoholic liquor of any 
distilled from any materials and includes 
mixed with spirits and all mixtures, coi 
preparations made with spirits. 

7. This Act may be cited for all purposes as the 
on the Importation of Wine and Spirits Act, 19 

this section 
same time 

8, In respect 
h the casks 

tained. 

attempted 
ms lawfully 

rt or place 
ns lawfully 

Tanagement |i 

any person 
particulars 

spirits were 
be on the 

ns, 
out of the 

solely by 

all liquors 
npounds or 

Restriction 

20. 

  

not in-|. 

lor must of| 

description   

(2) Behalve andere door dit artikel opgele 
het hof bij de veroordeling van een beschu 
tijd een order verlenen ter verbeurdverklari 

digde terzelider 
ne van de wijn   

of spiritualién ten aanzien waarvan de ver 
vond, tezamen met de vaten of houders wa 
spiritualién vervat zijn. 

4, (1) Bij een vervolging voor een overtred: 
overtreding van artikel twee van deze: Wet zulle 
wettig gevorderd door de bevoegde ambten 
in de invoerpoort of plaats’ van inklaring im de 
van de regulaties wettig 
het Beheer van. de Doeane, 1913, wanneer 
de beschuldigde .of iemand agerend te zijnen 
facie bewijs zijn van de biezonderheden da 

(2) De bewijslast dat wijnen of. spiritualié 
Je beschuldigde. waren voor verbruik als een drank rust op d 

5. De Goeverneur-generaal kan regulatie 
onbestaanbaar met deze Wet, voor de deugd 
van de oogmerken en doeleinden daarvan. 

6. In deze Wet betekent— 

(a) “wijn”, de drank uitsluitend ger 
alkoholiese gisting van het sap of de 
druiven ; 

‘spiritualién ’, een alkoholiese draw 
aard gedistilleerd uit welke grond 
sluit in alle dranken gemengd met 
alle mengsels, samenstellingen of preq 
met spiritualién. 

() * 

7. Deze Wet kan voor alle doeleindén wor 
als de Beperking op de Invoer van Wijn en § 
1920. 

gepubliceerd kracht 

pordeling plaats 
arin die wijn of 

ing of gepoogde 
in de formulieren 
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Unie in :termen 
ens de Wet op 
ingevuld door 
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arin vermeld. 
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. Om in zekere opzichten de Wet op Gevangenissen 

‘To amend in certain respects the Prisons and Refor- en Verbetergestichten, 1911, te wijzigen ; om. 
matories Act,}1911; to make provision for the voo¥ziening te volition: le oor de aanhouding van 
detention of prisoners in police cells and lock-ups; de aanhoudi in politiecellen en arresthuizen ; om 
to authorize |the detention in certified hostels ¢ aanhouding van jeugdige overtreders en ande- — of juvenile loffenders and others; and to| ‘enin gecertificeerde tehuizen te machtigen ; en 
authorize the reception and detention in the om de. opneming en aanhouding in de Unie te 
Union of prisoners, juveniles and. juvenile adults voly igen ve" oe hacen i jeugdigen en jonge 
sentenced by courts of adjacent ‘erritories. volwassenen, door hoven in aangrenzende ge- ' - bieden veroordeeld. 

(Introduced by the Minister oF JusrIcE.) (Ingediend door de Minister van JustITIE.) 

BE IT ENACTED |by the King’s Most Excellent Majesty. Ze HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and jthe House of Assembly of the Union off4 Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

‘ South Africa, as follows :— als volgt :— 
; WisJZIGINGEN vAN Wert No. 13 van 1911. ° 

Amenpments to Act No. 13 or 1911. 1. (1) De Wet op Gevangenissen en Verbetergestichten, Kleinere 
_— . ; ,t911 et No. 13 van 1911, hi de Hoofdwet d), wijziging 

Minor - L. (1) The Prisons and ‘Reformatories Act, 1911 (Act No. 13 wordt. hietbiy gewijzigd— 2 enna ee — ve genoerm ) van Wet 
amendments Ot _hereinaftey called’ the principal Act) is hereby (a) door aan de bepaling van het woord “ Minister” in van 

of 1911. (a) by the addition to the definition of “ Minister” inf. artikel iwee de woorden toe te voegen * of een ander ction wo bf the words “or any other Minister of ms Minister van Staat die namens hem in zijn afwezigheid 
handelt-”’; , 

‘State acting/for him in his absence ”’ ;’ (b) do ; . a . 3 . or het schrappen van paragraaf (a) van sub-artikel 
(0) by ‘the deletipn of paragraph (a) of sub-section (3) of (3) van artic? die :' Paras (1) vi 

ete, . wo (c) door in sub-artikel (1) van artikel zeven en twintig 
c) by. the addition in sub-section (1) of section twenty- A ‘ Pe ce 92 
0) seven imme liately before the Glos “ was accor onmiddellikk voor de woorden _ gepaard ging ” de janied of the words “ or attenint to escape ” and b ‘ woorden toe te voegen “‘of poging tot ontvluchten”’, 

ane further addition “at the en dat that witb. section 3 en voorts aan het einde van dat sub-artikel de woorden. 

‘the words “!When for any cause it is inexpedient to toe te eerends Als het ombwelke eden a ongewenst : cs ee ; is een verdere gevangenisstraf op te leggen, kan 

impor, gay) addon sentens of imprisonment hatha debmatie of do gevanuen at shal eno 
a: : *. ' ' of eenzame opsiuiting. gedurende een bepaalde ti] term of spar , diet and solitary confinement in accord overeenkomstig de regulaties veroordelen ” ; 

(d) by the deletidn in the second and third lines of section () a i de magistraat derté ve distziist 
thirty-six of the words “ the magistrate of any district ” en te vervaneen Joos ‘de worden © oon ‘ne, votecat, 
and the substitution therefor of the words “a magis- additionele Ie istraat of assistent 3 hes t ; 
trate, additional magistrate or assistant magistrate een distrikt ee ° BVOne MAGISETARY Var 
of any distr ct ” 3 ‘ . + ce : 3 : : 2” 

(e) -by the deletion in the second and third lines of sub- (2) oor dl @ worden dena wetraat Y Mubastilel (1) section (1) af section thirty-erght of the words ‘“ the tikel acht en derts oF eng 
magistrate of the district ” and the substitutionthere-|° door 4 . oo vee omg te sonrappen en te additiorsle 
for of the words “a magistrate, additional magistrate f assiste; Feta ; «to 
or assistant |magistrate of the district in which the mnagistraat of assistent, magistraat van het distrikt convict prisda e gaol is situated ” ; waarin de bandietetronk of tronk gelegen is” ; 

 (f) by the additidn in the third line of section fifty-sie after) J) 40% de de vierde regel vani arte, ie aah. vyftig de 
the words. “jany other juvenile reformatory ” of the woorden " gestieht voor jeugdigen | te schrappen en 
words “ or toany juvenile adult reformatory.” te vervangen doar de woorden “‘verbetergesticht voor 

. ee : vo, jeugdigen of voor jonge volwassenen ”’. 
(2) Section seventy-jour of the principal Act is hereby amended (2) Artikel vier en zeventig van de Hoofdwet wordt hierbij 

by the deletion of sub-section (1) thereof and by the substitution]... dd b-artikel (1) er hrav an of the following new'sub-section (1) :— ~ jgewijzigd door sub-artikel (1) ervan te schrappen. en te ver- 

“74, (1) Subject: to regulations, the Minister may at aerial ant irra ran sub-artikel De k d 
: : : Ce eG . A, Met Inachtneming van regwaties, kan de 

sung by ees pat any juve nFenie Adult| fits to niger td hi etie vrgunnen dat 
condition that helis placed under the supervision or autho- Jengdige a Jonge qelwassene, che i" een verbotergesticht . we : : aangehouden wordt, daaruit ontslagen wordt op. voor- 
ney of any Society oe a host pamed in the licence or that waarde dat hij onder het toezicht of gezag geplaatst 

© Tesides In a certined hostel. wordt van een vereniging of persoon in de licentie genoemd, 
, CO ae ; of dat hij verblijf houdt in een gecertificeerd tehuis.” 

Amendment ’ 2. Section ninety of the principal Act is hereby amended by| 2, Artikel negentig van de Hootdwet wordt hierbij gewijzigd Wijzibing 
of svction the deletion of sub-section (4) thereof and by the substitution|door sub-artikel (4) ervan te schrappen en te vervangen door yan artik 
ninety of of the following new pub-section (4) :— _ . het volgende nieuwe sub-artikel (4) :— negentig - 
fet NO eo (4) It shall he lawful to detain in any police cell or “(4) In eén politiecel of arresthuis kan worden aan- Wet tari 
detention in lock-up— , gehouden— , hetreffienc 
police cells 
or lock-ups. 

r sentenced in a district where no gaol 
blished or at a place where no gaol exists ; 

(a) any prisone 
has been esta! 

ae 

geen tronk bestaat ; -   [A.B. 37—20:]   [A.B. 37—'20.] 
N 

(a) een gevangene die gevonnist wordt in een distrikt sanhd 
waarin geen tronk gevestigd is of op een plaats waar in po 

cellen| 
arrest 
huizer 

di 
itie- 
of 

De 
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(6) any prisoner who, under the authority o 
is temporarily transferred to a police ce 

“ Provided that no such prisoner shall b 

or so detained without the authority of the 
longer period than two weeks.” 

3. Whenever it is necessary in connection wit 
transport of any prisoner, the Director or, 5 

pproval of the Director, any magistrate or assista 
perintendent or warden, may appoint so 1 
roper persons as may be deemed expedient to 
arders for a specified time, and every such person 
acting, be vested with the same powers, functio 

perform. the same duties and b 
e same discipline and authority as a warder ap 
1b-section (1) of section six of the principal Act 

4. The warden and the assistant warden of 
rmatory or juvenile adult reformatory or off 
formatory or farm colony established under the 
nall have the same powers in respect of the trial ¢ 
sent of offences committed by, subordinate office 
formatory or farm colony as are possessed by as 
assistant superintendent of a gaol under secti 
the principal Act. 

CERTIFIED Hostess. 

5. (1) The managers of any institution or hoste 
the commencement of this Act or is hereafter ¢ 

1e reception, supervision and training of young 
pply to the Minister that such institution or hos 
y him as a place to which young persons may 
nder this Act. A place so certified is hereinafter 1 
srtified hostel. The grant of a certificate sh 
inister’s discretion and it may at any time be re 
after enquiry, it appears that the hostel is be 
an unsuitable manner. 

vy an officer deputed by the Minister for the purp 

(8) A certificate so granted shall be withdrawn 
quest of the managers of the hostel, made not 
onths before the proposed date of withdrawal, 
ertificate is so withdrawn the hostel shall for 
pase to be regarded as a place to which young p 
mumitted under this Act. 

S 

6. Whenever any person apparently under the 
ie years is charged with any offence, it shall be ] 
idge or magistrate on application to him tn ca 
urt on application to it, to order that such pers 
waiting trial, verdict or sentence, be detained ir 
ostel instead of in a prison or gaol. 

7. Whenever any person apparently under the 
ne years is convicted of any crime or offence e 
he court before which he is convicted may— 

(a) in lieu of any punishment which such 
powered to impose upon the offender, or 
sent to a certified hostel there to be 
period of not less than two and not n 
years ; 

(b) pass sentence, but order the operation 
suspended on condition that for a pe 
not being less than two or more than 
offender shall reside in a certified hostel 
conduct.   

unless his detention in a gaol is not reasonably 

(2) Certified hostels shall be subject at all times 

the Director, 
1 or lock-up ; 

e so detained 
practicable, 

Director for a 

h the custody 
ubject to the 
nt magistrate, 
many fit and 
act as special 
n shall, while 

ns and respon- 
e subject to 
pointed under 

a juvenile re- 
an inebriate 

principal Act, 
f, and punish- 
rs of any such 
uperintendent 
ion thorty-eight 

1 which exists 

stablished for 
persons, may 
el be certified 

be committed 
eferred to as a 
all be in the 

voked by him 
ng conducted 

to inspection 
ge. 

on the written 
less than six 
and when the 

all purposes 
ersons may be 

ioe of twenty- 
awiul for any 
era or for any 
n shall, while 

» any certified 

aoe of twenty- 
xcept murder, 

court is em- 

detained fora 

hore than five 

thereof to be 
riod specified, 
five years, the 

der that he be] - 

and be of good| 

ce 4 
(6) een gevangene die, met machtiging 

tijdelik overgebracht wordt naar 
arresthuis : | 

  
“Met dien verstande dat geeh geva 

gehouden wordt, tenzij) zijn aanhoudin 
redelike gronden " ondodnlik is, of dat hij 
ging van de direkteur dldus niet langer a 
dan voor de duur van twee weken.” 

3. Wanneer het 4 in verband met de, bewarl 
is, kan de: direkt 
t, assistent magi 

                      
  goedkeuring, een magistra 

of regent zovele geschikte 
voor een bepaalde tijd t 
en jeder zodanige persoon is 
bekleed en belast met de 
verantwoordelikheid, vervult dezelfde plic] 
worpen aan dezelfde tucht en hetzelfde gezag 
die krachtens sub-artikel (i ) van artikel zes 
aangesteld is. | 

4, De regent en de assistent regent’ van e¢ 
voor jéugdigen of voor jonge volwassenen 
aardsasyl of boerderijkolonie, krachtens de HI 
bezitten dezelfde bevoegdheden in verband 
van en de bestraffing wegens overtreding 
ondergeschikte beambten Ik een ver' yan zu 
of poerderijkolonie, als ktachtens artikel 

a 

               
  ot specialg bew 

in zijn hoedanig 

q 

tronken bezit. | 

GECERTIFI 

5. (1) De bestuurders va 
opnemen en opleiden van 
personen, die of dat bij 
reeds bestaat of daarna opgi 
aanzoek doen dat de inri 
worde als een plaats waai 

van deze Wet opgezonde1 
certificeerde plaats wordt 
tehuis genoemd. Het ver 
diskretie van de Minister, 
kan, indien het na onderz 
geschikte wijze bestuurd 1 

(2) Gecertificeerde tehui 
geinspekteerd door een t 
gewezen ambtenaar. 

(3) Hen aldus verleend| certifikaat word 
het schriftelike verzoek dalartoe van' de be 
tehuis, gedaan niet minder dan zes ‘maand 
gestelde datum van intrekking. Ils het 
ingetrokken, dan wordt, voor alle doeleind 
langer beschouwd als een |plaats waarheen 
krachtens deze Wet opgezonden kunnen 

6. Wanneer een persoon| die klaarblijkeli 
van een en twintig jaar is, van een’ overti 
wordt, kan een rechter, of) magistraat, op a 
gemaakte applikatie, of kan een hof ‘op tot 
applikatie, bevelen dat die persoon, hang 
de uitspraak van de jurie|of het vonnis, a 
in een tehuis in stede vanl in een gevangenl 

7. Wanneer een persogn, die klaarblij 
leeftijd van een en twint 
overtreding veroordeeld 
veroordeeld wordt, uitgezo 

(a) in plaats van de 
hof de bevoegdhe 
hij opgezonden ¥ 
teneinde daar vc 
twee en niet me 

' worden ; 

(6) vonnis vellen, mag 
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meer dan vijf ja 
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Detention 
in hostel. 

Transfer ot 
persons to 
and from 
hostels. 

Treatment 
of persons - 
received in 
hostel. 
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  (2) 
be gui 

(1) It shall be lawful to 

(b) any juvenile ‘or juven 

¢) any person whose tra 

A) 

|Any person so detained 
ty of an offence and may 

’ and brought before a magistr 
he is found or in the district 
he deserted is situated. Upo 
to the hostel from which he deserted and may, if 
ordered to undergo such punishment as may be 

a) any person committed thereto in accor 
order made under sé 

. from a reformatory 
certified hostel ; 

otdered by the Min 
Act 5 . 

any child transferred 
dustrial school unde 
forty of the Childre 
other law, or any ch 
section forty-two of: ' 
institution. 

detain in any certifi 

ction six or seven o 

ile adult discharged 
upon condition of 

nsfer toa certified h 
ister under section 

‘thereto from a G 
t the powers confer 
n’s Protection Act, 
ild permitted, in ac 
that Act, to reside 

n conviction he sha   
regulation or, in lieu of any 
be ord 

adult 
5 

9. ( 

Q —_
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-_ 
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_-
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term f 

in suc 

(2) | 
Act.in 

a brea 

any su 

jurisdi 
nile ref 
tained 
detaing 

10. 1 
any pe 
accord 
any su 
lodge, 
Vision 
whole j 
to such   

to reside in the hostel 

1) The Minister may at 
/ 

) order the transfer to 
hostel of any person 
with section eight of 

) after consultation wit 
and duties are assigne 

_Act, 1913, order the 
trial school or to an: 
thirty-eight of that A 
person. detained there 
years; and 

‘order the transfer to a 
adult reformatory fro 
detained therein und 
of this Act. 

person so transferred ' 
r which he was to be d 

h- other hostel, Governt 
atory or juvenile adult r 

pon the conviction of 
a, certified hostel of any 
h of regulations made un 
ch person is, by reason 
, unsuitable for detentio 
tion may order such pe 
ormatory or juvenile:adult reformatory th 
for the remainder of th 
din the hostel — 

The managers of a certifi 
rson proposed or orderé 
nce with this Act, but 

th person, they shall be 
plothe and feed him and 
and control as may be ] 
eriod for which he is to 
limit of age as may. be 

8 ch return or punish 
ered to be committed to juvenile reformatc 
reformatory for the rej 

any time— 

‘this Act ; 

d-under the Childre 

nstitution certified 

rt from ‘a certified 
n who is under the 

m a certified hostel 

shall, until the exp 
€ 

offence (including 
der this Act), or up 

p period for which 

shall; if he deserts fr 
; be apprehended without warrant 
utes’ court in the di 
in which the. Hoste 

mainder of the peri 
from which he dese 

another certified ] 

detained therein i 

ih the Minister to + 

transfer to a Gover 

juvenile reformatot 

er paragraph (b) of 

tained in the hostel 
ment industrial’ sch 
eformatory as the c 

any person detaine 

of his ill-behaviou 
n therein, any magi 
tson to be transferr 

ed hostel may decli 
sd to. be sent to su 
when they have: o 
deemed to have wi 
to keep him under 
rescribed by regula 
be detained in the 
fixed by the ‘manag 

ed hostel— 

dance with an 
f this Act ; 

under licence 

residence in a 

1913, or any 
cordance with 
in a certified 

om the hostel, 

strict wherein 
1 from’ which 
1 be returned 

1 addition, be 
provided by 

ment, he may 
ry or juvenile 
od for which 
rted. | 

m accordance 

ns’ Protection 
mment indus- 

under section 
hostel of any 
age of sixteen 

I 

y or juvenile 

section eght 

iration of the 
, be detained 
ool, juvenile 
se may be:. 

1 under this 
onviction of 
in proof that 
r or evil in- 
trate having 
ed to a juve- 
ere to be de- 
he was to be 

0 

ne to receive 
ch. hostel in 
Ace accepted 
adertaken to 
such super- 
tion, for the 
hostel or up 

ostel has been|- 
mine of ‘this 

vernment in- 

red: by section 

ibetergesticht voor jeugdi 

1ostel from a 

vhom powers| ’ 

of any person| 

{het tehuis moest worden aangehouden.. ~ 
| 10. Wanneer overeenkomstig deze Wet voorgesteld of 

' (a) een persoon, die daarheen opgezonden wordt over- 
eenkomstig een bevel ge 

of zeven van deze Wet ; : 
(0) een jeugdige of jonge volwassene, die onder licentie 

uit een verbetergesticht ontslagen is op voorwaarde 

(c) een pergoon, wiens overplaatsing naar een gecertificeerd 
tehuis door de Minister krachtens artikel negen van 
deze Wet bevolen is; : 

overgeplaatst is krachténs de bevoegdheid in artikel 
veertig van de Wet ter Bescherming van Kinderen, 
1913, of een andere wet verleend, of-een kind, aan 

gestaan is om in een 
te houden. oe . 

'(2) Hen aldus aangehouden persoon maakt, indien hij van 
het tehuis ontvlucht, zich schuldig aan een overtreding en 
kan zonder lastbrief in hechtenis genomen en gebracht worden 

of in het distrikt, waarin het -téehuis gelegen ‘is waarvan hij 
ontvlucht is. Bij schuldigverklating wordt hij. teruggezonden 
naar het tehuis waarvan hij ontvlucht is; en bovendien kan 
gelast; worden dat hij de straffen, in de regulaties bepaald, 
zal ondergaan; of in plaats’ van zodanige opzending. en 

gedeelte van de termijn, gedurende welke hij in het tehuis 
waarvan hij ontvlucht is verblijf houden moest, in een ver- 

gen of voor jonge volwassenen op- 
genomen zal worden. : oo, 

9. (1) De Minister kan te eniger tijd— 
(a) bevelen om een persoon, die overeenkomstig artikel 

acht van. deze Wet aangehouden wordt in een tehuis, 
vandaar naar een ander gecertificeerd tehuis over te 
plaatsen;) — O , 

(b) na gepleeg 

de Wet ter Bescherming van Kinderen, 1913, bevelen 

persoon, die beneden de leeftijd van zestien jaar is, 
vandaar naar een Staatsnijverheidschool of naar een 
ingevolge artikel. acht.en dertig van die Wet gecerti- 
ficeerde inrichting over te plaatsen; en _ . 

(¢) bevelen om een persoon, die krachtens paragraat (b) 
_ van attikel acht van deze Wet aangehouden wordt 

in een gecertificeerd tehuis, vandaar naar éen. ver- 
betergesticht voor jeugdigen of voor jonge vol- 
wassenen over te. plaatsen. oo 

Hen aldus overgeplaatste persoon zal in zodanig ander 
tehuis, Staatsnijverheidschool, verbetergesticht voor jeugdigen 
of verbetergesticht voor jonge volwassenen, al naar het geval 

f 7 

welke hij in hettehuis moest worden aangehouden, verstreken is. 
. (2) Bij schuldigverklaring van een: persoon,. die krachtens 
deze Wet in een gecertificeerd tehuis wordt aangehouden, aan 
een overtreding (met inbegrip van: schuldigverklaring aan 
een overtreding van krachtens deze. Wet uitgevaardigde regu- 
laties), of op geleverd bewijs dat zulk een. persoon wegens 
zijn slecht gedrag of slechte invloed ongeschikt ‘is-om daarin 

daartoe, gelasten dat die persoon naar een verbetergesticht 

resterende gedeelte van de termijn gedurend e welke-hij in 

gelast wordt een persoon naar een gecertificeerd, tehuis op. te 
zenden, kunnen de bestuurders van zodanig tehuis ’ geren 
die. persoon op te nemen. Maar hebben zij eenmaal zulk een 
persoon opgenomen, dan worden zij geacht ‘ondernomen -te 
hebben hem van huisvesting, .kleding en voedsel te zullen 
voorzien en zodanig toezicht en kontréle over hem te zullen   ers with the     

8. (1) In een gecertificeerd tehuis kan worden aangehouden— Asnhouding 

geven krachtens artikels zes 

dat hij in een gecertificeerd tehuis verblijf. houdt ; ° 

(d) een kind, die daarheen uit een Staatsnijverheidschool 

wie volgens artikel twee én veertig van die Wet toe-° 
gecertificeerde inrichting verblijf 

voor een magistraat in het distrikt waarin hij gevonden wordt - 

straffing kan gelast worden dat hij gedurende het onverstreken 

. : / _ tehuizen.. 

d overleg met de Minister, aan wie be-- 9° 
voegdheden en plichten ‘opgedragen zijn onder 

om een in een gecertificeerd tehuis aangehouden 

moge zijn, aangehouden worden totdat de .termijn, gedurende 

te worden aangehouden, kan een magistraat, met jurisdiktie — 

voor jeugdigen of voor jonge volwassenen overgeplaatst, wordt . 
teneinde aldaar.. te worden aangehouden gedurende het 

uitoefenen, als door de regulaties. worden voorgeschreven, 
gedurende de gehele termijn gedurende welke hij in het tehuis 

    
    

in een 
téhuis. 

Over- . 
plaatsing 
_van personen 
naar en van 

Behandeling 
van personen 
opgenomen 
in een 
tehuis.
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(2) Na de bekendmaking van zulk eeh kennisgeving in de 
| Staatskoerant ten aanzien van zulk een gebied als voormeld— 

(a) kan een persoon, die tot gevangenisstraf veroordeeld 
is, zoals omschteven in paragraat (a) van sub-artikel 

og ondergaan moet, . (1), em het ‘opgelegde vonnis x 
opgenomen worden 

van de Unie wettig 
in “bewaring in| de Unie wettig 

t vonnis verstreken © 
en in:een gev genis of tronk 

’- aangehiouden worden totdat he 
is. of: gedurends. zodanig gedeélte ervan als nodig 

' mocht worden geacht, en daarop: wordt een zodanige ., 
“persoon gedurende zijn aanhouding behandeld en is. | ' 

~ hi onderworpen aan dezelfde wet en tegulaties in elk 
--opzicht. ‘alsof Hij het vonnis van een bevoegd hof 

. van.de Unie ondergaat ; ‘ 
ot * (0) kan een jeugdige wiens aanhoudingin een verbetergesticht 

(6) a juvenile who has been ordered to be detained in'al Voor Jengdigen of won Jonge Vaiwassene vlwas Bein juvenile reformatory or a juvenile adult who has been “la tee wos if efor Bes reMo vor jonge va "iby von ordered to be detained in a juvenile adult réformatory Obes sik 1 Ch. s ‘lie a nal 1D bovetnes ”) en 
as described in. paragraph (b) of sub-section (1) and is Su be tkel (1), ¢ d ‘Unie. vot fen Devel Nog oo kan hii 
still subject to such order may be lawfully teceived i$ 1m Dewaring a Ore oes Opgenomen en Kan Hi] 

  (2) After the publication of any such notice in.the Gazette in 
respect of any such territory aforesaid = 

bo
 

(a) a person who has been sentenced to imprisonment as 
described in paragraph (a) of sub-section (1) and is still 
liable to serve the sentence imposed may be lawfully 

' . received into custody in the Union and may be. law- 
fully detained in any prison or gaol thereof until the 
expiry of the senténce or during such portion thereof 
as may be deemed necessary. and thereupon such| 
person while so detained shall be treated.and be sub- 

- ject to the same law and regulations in every respect 
as if he were undergoing the sentence of a competent a 
court of the Union ; soe fe 

in een verbetergesticht voor jeugdigen of voor jonge . -'. into custody in the Union and may be lawfully de- 
' tained in a juvenile reformatory or’ juvenile ‘adult|.” 
reformatory (as the case may be) inthe Union until|: 
the expiry of the period mentioned in the order«or 
during such portion thereof as may be deemed neces- 
sary, being a period not less than and not exceeding 

‘. godanig - gedeelty 

  volwassenen (all naar. “het geval 
Unie wettig aangehoudén wordex, 
in het bevel gpnoemd, verstrek 

geacht, mits het niet korter 

moge zijn) in de 
totdat het tijdperk, 
en is of gedurende 

e ervan als nddig mocht worden 
och langer zij dan 

aangehouden had het tijdperk waarvoor hij aldus 
mogen worden,) indien zijn aan 
bevoegd hof van de Unie wettig 
een jeugdige of|jonge volwassene 
aan voornoemd |bevel gebonden|is: behandeld. en is 
onderworpen aan dezelfde wet en regulaties in alle 

- opzichten alsof het bevel door een bevoegd hof van 
de Unie gemaakt was : | 

dien verstande dat. een zodanige 
ge volwassene in bewaring in de Unie 

a) of paragraaf (b) van |dit sub-artikel n 
worden, tenzij het oorspronkelike bevels¢ 
de ambtenaar vergezelt,| die zulk een k 
jongel volwassene begeleidt. . 

(8)|Een certifikaat onder de handtekening van de Minister, 
waarin vermeld staat dat het uit de ad n'.bhem voorgelegde . 
dokumenten blijkt dat dé in het certifikadt genoemde persoon 
of jeugdige. of jonge volwassene (al naar het geval moge zijn) 
gevonmist of gelast is om| aangehouden tél worden, zoals hier- 
‘vorenjin dit artikel omschreven, en voor een in het certifikaat 
vermeld tijdperk, wordt jals afdoende bewijs ‘aangenomen te’ 
allen tijden gedurende de|loop van zulk e n tijdperk, dat zulk 
een persoon of jeugdige| of jonge volwdssene (al naar het 
geval/moge zijn) wettig aangehouden wordt of dat met hem». ; ‘lovereenkomsetig dit artikel geliandeld wotdt. = °° (4) Act No. 6 of 1884 of the Cape of Good Hope; Law No. 20 (4) Wet No. 6 van 1884 van de-Ka p de Goede Hoop, of: 1880 of Natal; Ordinance No. 36 of 1904 of the’ Transvaal ;| Wet No. 20 van 1880 van \Natal, Ordonnantie No. 36 van 1904 Ordinance No. 17 of 1904 of the Orange Free State and section|van Transvaal, Ordonnantie No. 17 van de Oranje Vrijstaat fourteen of Ordinance No. 1 of 1906 of the last: mentioned pro-jen artikel veertien van. Ordonnantie No 1 van 1906, van ~ inces are hereby repealed: Provided that every proclamation or|laatstgenoemde provincie, worden ‘h erbi} herroepen : - ‘agreement in force under any of those laws as regards ‘any ter-|Met dien verstande dat lelke proklamatie of overeenkomst _ titory referred to in sub-section (1) of this section shall remainlingevdlge een van die wetten, van. -kracht zijnde . in force until in respect of that territory .an -agreemént- has! met betrekking tot een in sub-artikel (1) ‘van dit artikel beenmadeand notified inthe Gazette under the said sub-section. genoemd gebied, van kracht blijft totdat met betrekking 

: me 2 tot da gebied een overeenkomst, aangegaan en. in de Staats- a. i . 5 ._;koerant bekend gemaakt is|ingevolge genoemd sub-artikel. : (5) The provisions of. sub-sections. (2) and (3) of this 6) De hepalingen a dnteavtikels (3) oh (3) van dit artikel 
‘section shall apply in respect of persons sentenced to imprison- ziin’ ¥an ‘toepassine o ersonen, die tot gevancenisstrat 
ment and to juveniles and juvenile adults ordéred to be de- vovonuist ie en 6 P eat en en ‘ongb Yolmnesen a wier - tained in juvenile reformatories or juvenile adult reformatories|© hotdi m, Pee a h jong disen of a (as the case may be) by competent courts of the Protectorate volwagcenen fal naar het|eoval moue saa Moelast is door he. 
of South-West Africa notwithstanding that no such agreement atop : ° ty pp as is mentioned in sub-section (1) exists as regards hat Pro- vitied boven. van het Protektoraat van Zuidwest-Afrika, Lo. [- . . . ; . o __,jniebtegenstaande dat geen zodanige overeenkomst, als: in erect thereat notice has been published in the Gazette in sub-arbikel (1)-vermeld, met betrekking tot dat Protektoraat 

‘|bestaat en er geen kennisgeving met betrekking daartoe in _ 
de Staaiskoerant bekend gemaakt is. 

14, Deze: Wet kan voor alle doeleinden 
als de} Wet tot Wijziging| van de Wet op 
Verbetergestichten, 1920, en wordt geacht 
van dé- Hoofdwet 

the period for which he might have been so detained 
if he had been lawfully ordered to be so detained by aj * 
competent court of the Union; and such juvenile or 
juvenile adult while still subject to the order aforesaid 
shall be treated and be subject to the same law and): . 
regulations in all respects as if the order had been that 
‘of acompetent courtinthe Union: .  * 

    
houding door een 
gelast was; en zulk 

e wordt, terwijl hij 

Me persoon of jeugdige 
of Jon krachtens paragraaf 

iet opgenomen mag 
hrift tot opzending 
ersoon, jeugdige of . 

Provided that no such person or. juvenile or juvenile adult 
shall be received into custody in thé Union under paragraph (a) 
or paragraph (6) of this sub-section unless the original warrant 
of committal accompanies the officer escorting such person, 
juvenile or juvenile adult. 

—
 

    

(3) A certificate under the hand of the Minister setting forth 
that from documents laid before him it appears that the person 
or juvenile or juvenile adult (as the case may be) named in.the 
certificate has been sentenced or ordered to be detained as 
hereinbefore in this section described and for a period specified’ 
in the certificate shall be accepted as conclusive evidence-at all 
times during the. continuance of such period that such person 
or juvenile or jevenile adult (as the case may be)is lawfully under 
detention or is being dealt with in accordance with this section. 

    
15. This Act may be cited for all purposes as the Prisons and 

Reformatories Act Amendment Act, 1920, and shall be read 
as one with the principal Act, oe 

worden aangehaald 
Gevangenissen en 
deel uit te maken | 
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BILL 
To provide for the transfer of the powers; duties, 

functions, assets and liabilities of +t 

migration Trust Board of Natal to 
. 4 I, e . 

ment ; and further to repeal certain provisions 

of laws relating to Indian Immigration into 

Natal. - am 

he indian Im- 

the Govern-| . 

fE EXTRAORDINARY, létH JUNE, 1920. 

-WETSONTWERP 
Regering van de bevoegdheden, plichten, funkties, 
baten en lasten van de Trustraad van Natal voor 
de Immigratie van Indiers ; en voorts om zekere 
wetsbepalingen betreffende de Immigratie van 
Indiers in Natal te herroepen. 

  

Transfer of 

of Indian 
Immigration 
Trust Board 
to} the - 
Government. 

“immigrants thereto, were immediately prior to 

Constitution 
-of advisory 
board. 

. such administration; and may, by regulatiot 

“Repeal 
of laws. 

‘Short title 
and com- 
wmencement 
of Act, : 

Om voorziening te maken voor de overdracht aan de 

  

(Introduced by the MINISTER oF THE INTERIOR.) 

BZ ENACTED by the King’s Most Bx 
the Senate and the House of Assembly 

South Africa, as follows :— | , 

1, (1) As from the commencement of this 

to exist; and the Government of .the Unio 
commencement, may exercise all the powers 
all the duties and shall possess the functions 

which, under any law in force in Natal rela 

ment exerciseable or to be performed or wet 
the said board. ' ft 

(2) As from such commencement there shall be transferred 
to and vest in the Government of the Unigniall such assets 
and rights in respect thereof as, immediately prior to such 
commencement, were possessed by the said } board and, as 
from such commencement, the Government} of the Union 

shall assume and be subject to all such liabilities as imme- 
diately prior to such commencement the said board had 
lawfully assumed, or were subject to. : . 

(3) Wherever in any. law reference is made to the said 
board, such reference shall, after the commencement of this 
Act, be construed as a reference to the Government of the 
Union. 

2. The Governor-General may constitute a board of so 
many members as he from time to time deems desirable to 
appoint, to advise as to the administration} of those laws 
of Natal relating to Indian immigrants which were, prior 
to the commencement of this Act, administered by the Indian 
Immigration Trust Board and as to ath incidental to 

  
(which he is 

hereby authorised to make), prescribe the periods and con- 
ditions of tenure of office of the members so jappointed, the 
procedure of such advisory board and its powers, functions 
and duties; and may dissolve such advisory; board:as goon 
as conditions relating to Indian labourers in Natal render 
the existence of such a board unnecessary. | oy 

3. The laws of Natal specified in the Schedule to this Act 
are hereby repealed t6 the extent set out in the third column 
of that Schedule. 

4, This Act may be cited for all purposesias the Indian 
Immigration Trust Board (Natal) Transfer Act, 1920, and 
shall comménce and come into operation onthe first day 
of April, 1921. i 

[A.B. 28—'20.] 

  

bellent Majesty, 
of the Union of 

‘Act the Indian 
powers,"cte., Immigration Trust Board of Natal (which was incorporated 

under section two of Law No. 15 of 1880 of Natal) shall cease 
n, as from such 
, Shall perform 
and privileges 

iting to Indian 
such commence- 
te possessed by]. (2) Van die inwerkingtreding worden overgedragen. aan, en 

  

  

Senaat en de. Volksraad van 

3) 
LZ, de. Unie van Zuid-Afrika, 
als volet :— an 

1. (1) Van de inwerkingtreding van deze Wet houdt de 
Trustraad van. Natal voor de Immigratie van Indiérs (inge- 
lijid ingevolge artikel twee van Wet No. 15 van 1880 van 
Natal) op te bestaan; en van die inwerkingtreding kan de 
Regering van de Unie al de bevoegdheden witoefenen, vervult 
hij al de plichten en bezit hij de funkties en voorrechten 
welke genoemde raad, krachtens een’ in Natal geldende wet 
betrefiende Indiese immigranten daarheen, onmiddellik véér 
die inwerkingtreding uitoefenen kon, vervullen moest of bezat.   
gevestigd in, de Regering van de Unie alle zodanige baten en 
rechten dienaangaande welke de genoemde raad onmiddellik 
véér die inwerkingtreding bezat; en van die inwerkingtreding 
neemt de Regering van de Unie op zich, en wordt hij gebonden 
door, al zodanige lasten welke genoemde raad wettig op zich 
genomen. heeft, of waaraan hij gebonden was, onmiddellik 
vdér genoemde inwerkingtreding. 

(3) Overal waar in een wet melding gemaakt wordt van de 
genoemde raad, wordt zodanige vermelding, na de inwerking- 
treding van deze Wet, geacht een vermelding te zijn’ van 
de Regering van de Unie. 

2, De Goeverneur-generaal kan een raad instellen, bestaande 
uit zovele leden als hij van tijd tot tijd wenselik acht te be- 
noemen, teneinde van advies te dienen aangaande de uit- 
voering van die wetten van Natal betreffende Indiese immi- 
granten, met de uitvoering waarvan de Trustraad voor de 
Immigratie van Indiérs véér de inwerkingtreding van deze 
Wet belast was, en betreffende onderwerpen welke met die 
uitvoering in verband staan; en hij kan bij regulatie (welke 
hij hierbij gemachtigd wordt uit te vaardigen) de ambtsduur 

\(ngediend doom, de MinistER vaN BINNENLANDSE ZAKEN.) 

HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Overdracht 
aan de 
Regering 
van de 
bevoegd- 
heden van de 
Trustraad 
voor de 
Immigratie 
van jIndiérs: 

Instelling 
van raad 
van advies. 

en ambtsvoorwaarden van de aldus benoemde leden, de 
werkwijze van die raad van advies en zijn bevoegdheden, 
funkties en plichten vaststellen; en hij kan die raad van 
advies ontbinden zodra de omstandigheden in verband met 
Indiese arbeiders in. Natal het bestaan van zulk een raad 
onnodig maken, 

8. De wetten van Natal, vermeld in de Bijlage van deze 
Wet, worden hierbij herroepen in de omvang aangegeven in 
de derde kolom van die Bijlage. 

4. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald 
als de Trustraad voor de Immigratie van’ Indiérs (Natal) 
Overdrachtswet, 1920, en treedt in werking en wordt van 
kracht op de eerste dag van April 1921. 

[A.B 38—’20:] 

Herroeping 
van wetten. 

Korte titel 
en in- 
werking- 
treding van 
Wet.
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_ 
Schedule. 

Bijlage. . \ 

Laws REPEALED. 
Herroreen 

Werren. 
| 

. : : : t 1 

Number 
and Year 

Long 
or short 

title, or Extent 
of - _No. 

en Jaar 
Lange 

of korte 
titel of | Omvang 

van 

of| Law. 
Subject 

of Law. 
Repeal. 

van Wet. 
Onderwerp 

van Wet. | - herroeping. 
Wet No. 20 van 1874 | Wet op de Trustraad 

voor de | Artikels 
drie, veer- 

: . : Immigratie 
van Indiérs,! 

ten en vijfiven. 
Law No! 20 of 1874! 

The Indian 
Immigration 

Trust 
| Sections 

three, 
1874. 

. i | 

; : ‘Board 
Law, 1874. 

fouricen 
and fif-|Wet 

No. 15 van 1880 | De Trustraad 
voor de Irami-| 

Artikels 
twee en 

, ‘ ‘ / teen. 
gratie 

van Indiérs 
Wijzi-' 

drie. 

Law No! 15 of 1880 | The Indian 
Immigration 

Trust 
|. Sections 

two and gingswet, 
1880. 

i | 

: Board 
Amendment 

Law, | three. 
Wet No. 25 van 1891 | De Wet op de Immigratie, 

van Artikels 
 negen, 

‘| 1880. 
. . Indiérs, 

1891. 
i | ten, elf, twaalf, 

Law No} 25 of 1891 | The Indian 
Immigration 

Law, 
| Sections 

nine, 
ten, 

i ; dertien, 
, vijfiien, 

1891. 
eleven, 

twelve, 
| | zeventien, 

twee ev 

thirteen, 
fifteen, 

| twintig, 
drie en 

. seventeen, 
twenty-| 

- | | twintig, 
negen 

en 
two, twenty-three, 

/ i ; dertig 
en twee en 

/ thirty-nine 

and 
a ae j vigftag. 

. 

Cs 
Jifty-two. 

Wet No. 36 van 1894} Tot uitbreiding 
van de} be- | Artikel 

drie. 
Act No.| 36 of .1894| 

Toextend 
the powers 

of the | Section 
three. 

— voegdheden 

van de Trust- 
| 

Indian 
Immigration 

Trust 
raad voor de Immigratie 

van , 

: , . Board. 
. : Indiérs. 

' . 

Act No| 17 of 1895} To amend 
the Indian 

Immi- 
| Section 

seven. 
Wet No. 17 van 1895 | Tot wijziging 

van de Wet op | Artikel 
zeven. 

: gration 
Law, 1891. 

po de Tmmigratie 
van Indiérs, 

| 

Act No, 34, of 1895 | To 
amend 

the Indian 
Immi- 

| The whole. 
. 1891. 

i ' 

tion Trust 
Board 

Law, 1891. 
. Wet No. 34 van 1895 | Tot wijziging 

van de Wet op | Geheel. 
Act No 14 of 1897| To amend 

the Indian 
Immi- 

| Section 
two. de Immigratie 

van Indiérs, 
| 

. | gration 
Amendment 

Act, 
1891. 

i 
-~ |88 1895. 

: , Wet No. 14 van 1897 | Tot 
wijziging 

van de Wijzi- 
| Artikel 

twee. 

Act No]. 21 of 1898 | To amend 
Act No. 34 of 1895 | The 

whole. 
, _ gingswet 

op de Immigratie 

|- 

Act No] 17 of 1902 | To amend 
Act No, 34 of 1895 | The whole. 

van Indiérs, 
1895. 

‘ | 

Act No! 24 of 1907 | To amend 
Act No. 34 of 1895 | The whole. 

Wet No. 21 van 1898 | Tot wijziging 
van Wet No. 34 | Geheel. 

. Dos : : : . van 1895. 
| 

Wet No. 17 van 1902 | Tot. wijziging 
van Wet No. 34 | Geheel. van 1895. 

i ; 

Wet No. 24 van 1907 | Tot wijziging 
van Wet No. 34 | Geheel. van 1895. i , 

  

  

BILL | 

To amend section thirty-five of Ordinance No. 32 of Tot 

902 (Transvaal) and amendments thereof in ; 

blation to licensed premises on public roads and 

outside townships. 

“WETSONTWERP 
i , 

wijziging van artikel vijf en dertig van 
Ordonantie No. 32 van 1902 (Transvaal) en 

wijzigingen daar van betreffende gelicentieerde 
. i . . 1 

percelen aan openbare paden en in buitendorpen. 

ay
 

        

(Ingediend door Lrt.-Kou. Prerortvs, D.S.0., LV.) 

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Atrika, 

(Litroduced by Lr.-Cou.. Prevoris, D.8.0., M.L.A.) 
  

B® IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

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

  
_ South Africa, as follows — als volt :-— 

Amendment’ 1: Section thirty-five of the Liquor Licensing Ordinance,| 1. Artikel wif en dertig. van de Dranklicentie Ordorantie, Wijziging 

of section | 1902, of the Province of the Tratsvaal, is hereby amended by)1902, van de Provincie Transvaal, wordt mits deze gewijzigd van artil 

Cie ee the addition thereto at theend thereof ofthe following words :—|door aan het einde daarvan de volgende woorden toete voegen:— er en de 

rainan \ : . i . i 

"No. 32 of J “ Provided further that, notwithstanding anything to “Met dien verstande voorts dat, niettegenstaande Ordonent 

190" (Trans: the contrary in this séction contained, any liquor licence tegenovergestelde bepalingen van dit artikel, een drank- 1008 (he 

veal). may be granted or renewed in respect of premises situated licentie kan worden toegekend en yernieuwd ten aanzien yaal). 

_ at any spot on any public road, on it being proved to the van een perceel gelegen op een plek aan een openbaar 

satisfaction of the Licensing Court that a similar licence pad wanneer ten genoegen van het Licentiehof bewezen 

was held in respect of such premises both before the wordt dat een dergelijke licentie zowel voor de invoering 

ommencement of this Ordinance and on the first day of van deze Ordonantie als op de eerste dag van Januarie 

January; 1920.” 1920 gehouden werd ten aanzien van dat perceel.” 

temises of 2, Notwithstanding anything contained in the said section 2. Niettegenstaande het bepaalde ivan genoemd artikel pot lice: 

which have thirty-five or in any other provision of the said Ordinance ot vif én dertig of, van een andere bepaling van de genoemde tigen vi 

ceased to|/be in any other law, if a licence under, the said Ordinance, granted |Ordonantie of van een andere wet kan,'indien een licentie, uit percclen 

Penhip in respect of premises while those premises were within a town- krachte van genoemde Ordonantie ten aanzien van een perceel oeiepen | 

‘| sghipjis in existence immediately prior to the date when the toegekend, terwijl het perceel binnen iecen dorp gelegen Was jn cen ¢ 

general plan of that township has been cancelled, it Mhall be!bestaan heeft onmiddellik voor de datum waarop het algemene 

lawful, notwithstanding that the premises have, by the can- plan van dat dorp ingetrokken is, die licentie vernieuwd worden 

cellation ceased to be within a township, to. renew such licence jot een dergelijke licentie ten adnzien, van: hetzelfde ;perceel 

orto grant a similar licence in respect of the same premises. toegekend worden, niettegenstaande dat het perceel door die 

. . intrekking niet meer binnen een dorp gelegen is. 

Short title, 3.) This Act may be cited for all purposes as the Transvaal)" 8. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte t 

Liquor Licensing Ordinance 1902 Amendment Act, 1920. |als de Transvaalse Dranklicentie Ordonantie 1902 Wijzigings- 

, wet, 1920. 
(A.B. 39—'20.} 
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