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PRIME MINISTER’S DEPARTMENT. 

The following. Government Notice is published for general 

information. . . 

H. GORDON WATSON, 

Secretary to the Prime Minister. 
4 

Prime Minister’s Office, 
Cape Town May, 1921. 

No. 814.] [30th May, 1921. . 

{* is notified that- His Royal Highness the Governor- 

General has been pleased to assent to the following 

Act which i§ hereby published for general information :— 
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DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 

De volgende Goevernements-kennisgeving wordt ter 

algemene informatie gepubliceerd. 

H. GORDON WATSON. 

Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister- 
Kaapstad, Mei 1921. 

No. 814.]. 

IERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Koninklike 

Hoogheid de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn 

goedkeuring te hechten aan de volgende Wet welke 

hiermede ter algemene.informatie gepubliceerd wordt : , 
. 4 

BLADZ.. 

No. 13 van 1921: Wet tot Wijziging van de Magis- 

traatshovenwet, 1921 ...: we aT 

- BLADZ.._ 

Goevernements Kennisgeving No. 815... Lee liv 

Goevernements Kennisgeving No. 816... ve AW 

[30 Mei 1921,.



  

_ter of civil. 

of section deletion from sub-section (2) thereof, of the words “ of a sub- 
- ten of Act district ” . 
No. 32 of istrict”, 

1917, 4 . . 

Amendment 3, Section fourteen of the said Act. is hereby amended by 
of section the addition thereto of a sub-section (2) as follows :— 
fourteen of : 2 
Act No. 32 : : 
of 191". “© (2) Whenever under: any law a public body has the 

. nal cases in 

. 

‘UNION GAZETTE EXTRA 
werner: 

ii 

No, 13, 1921.] 

ACT 
To amend the Magistrates’ Courts Act , 1917 (Act 

No. 32 of 1917). 

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

South Africa, as follows:— — - 

1. The keeping of the céntral register of civil judgments, 
provision for which is made by sub-section (3). of section six 
of thé Magistrates’. Courts Act, 1917, shall be discontinued, 

_ and that sub-section is hereby repealed. 

Abolition of 
central regis- 

judgments. 

‘All references to the’ central register occurring in the rules 
and forms set out in the.Second Schedule to the said Act are 
rescinded. : 

Amendment 2, Section ten of the said. Act is hereby amended by the 

was 
to . Tight +> secute privately in respect of any offence 

and any une imposed on conviction thereof is to be 
_ paid: into the revenue of that public body, the process 

of the court and all other documents in the case in which 
such prosecution takes place, shall be served either by 
a person duly authorized in writing by such public 
body or by a member of the police force. If the service 
is made by a member of the police force, fees in 
accordance with the scale set out in table B, or 
any amendment. thereof of the second annexure 
of the Second Schedule to this Act, shall be paid 
by the public body or such compounded amount 
in respect of service of all such process and other 
documents in any year as may be agreed between the| 
said public body and the Minister. Such fees or such 

‘ amount shall be paid into the Consolidated Revenue 
. Fund of the Union”. 

Section fourteen of the said Act is also hereby amended by 
the insertion in the second line thereof of the words “‘ and 
executed ” after the word “served” and by the insertion 
in the sixth line after the words “ qualified to serve’ of the 
words “‘ and execute”. 

Reviews in v in ° 4, Notwithstanding anything contained in sub-section (1) 
native crimi- of section one hundred and eight of the said Act, Chapter XIV. 

thereof shall apply in respect of sentences in native cases in 
magistrates’ courts in Natal in the same manner and to the 

same extent as that Chapter applies to sentences in those 
courts in cases which are not native cases; the Natal. pro- 
vincial division of the Supreme Court being regarded as the 
court of appeal in the application of the said Chapter :.- 

Provided that if an appeal from a judgment of a magistrate’s 
court in any criminal native case is noted in pursuance of 
such right of appeal as is conferred by section fifty-six of 
Act No. 49 of 1898 of Natal, the registrar of the Native High 
Court of Natal shall send written information of the noting 
of appeal to the registrar of the Natal provincial division and 

Natal. 

ORDINARY, Isr: JUNE 1921. 

No. 13, 1921] 

Tot wijziging van de Magistraatshovenwet 1917 
_ (Wet No. 32 van 1917). 
  

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

als volgt :— a oo 

1. Het houden van let hoofdregister van civiele vonnissen, Afschaffing — 
waarvoor -voorziening gemaakt wordt bij sub-artikel (3) van van hoofd- 
artikel zes van de Magistraatshovenwet 1917, wordt gestaakt, register van. 
en dat sub-artikel wordt hierbij herroepen.: - Yonnissen. 

Alle, verwijzingen naar het hoofdregister welke voorkomen 
in de regels en formulieren, opgenomen in de Tweede Bijlage 
van de genoemde Wet, worden. hierbij herroepen. 

2. Artikel tien van genoemde Wet wordt hierbij gewijzigd Wijziging 
door in sub-artikel (2) ervan de woorden .“ van een sub- yan artivel 
distrikt ” te schrappen. No. 32 van 

1917. 

( 

3. Artikel veertien van genoemde Wet wordt hierbij gewij- Wijziging 
zigd door eraan toe te voegen het volgende sub-artikel (2) :— van artikel 

“ (2) Wanneer een openbaar lichaam krachtens een wet wor No 32 
het recht heeft om wegens een overtreding privaat te yan1917. 
vervolgen en een bij de veroordeling opgelegde boete 
in de kas van dat openbaar lichaam moet worden 
‘gestort, worden de bevelschriften van het hof en alle 
andere stukken in de zaak, waarin de vervolging plaats- 
vindt, gediend hetzij door een persoon, die daartoe 

- schriftelik gemachtigd is door het openbaar lichaam, of 
door een lid van de politiemacht. Geschiedt de diening 
door een Jid van de politiemacht; dan moeten door het 
openbaar lichaam worden betaald fooien volgens het 
tarief opgenomen in tabel B, of een wijziging daarvan, 
van het tweede aanhangsel van de Tweede Bijlage van 
deze Wet of zulk een bedrag- in eens voor de diening 
van al die bevelschriften en andere stukken in een 
jaar als tussen het genoemde openbaar lichaam en de 
Minister mocht worden overeengekomen. Die fooién of 
dat bedrag moeten in het gekonsolideerde inkomste- 

‘fonds van de Unie worden gestort”’. 

Artikel veertien van genoemde Wet wordt hierbij eveneens 

gewijzigd door in de tweede regel, na het woord “ gediend ”, 
in te voegen de woorden “‘en ten uitvoer gelegd”’, en door 
in de. achtste regel, na de woorden “te dienen”’ in te voegen 
de woorden “ten uitvoer te leggen”. , 

  
4, Niettegenstaande het bepaalde. bij sub-artikel (1) yan Herziening 

artikel honderd.en acht van voornoemde Wet, is Hoofdstuk i naturelien 

XIV daarvan van toepassing ten aanzien van vonnissen in kriminele 
naturellen zaken in de magistraatshoven in Natal op dezelfde Natal. 
wijze en in dezelfde mate als dat hoofdstuk van toepassing 
is op Vonnissen van die hoven in zaken die geen naturellen 
zaken zijn; zullende de Natal provinciale afdeling van het 
Hooggerechtshof' beschouwd worden als het hof van appél 
bij de toepassing van voornoemd hoofdstuk : 

_ Met dien verstande dat indien een appél van het vonnis van 
een magistraatshof in een kriminele naturellen zaak aan- | 
getekend wordt uit hoofde van zodanig recht van appél als 
verleend wordt bij artikel zes en vijftig van Wet No. 49 van, 
1898 van Natal, de griffier van het Naturellen Hogehof van 
Natal, gchriftelike informatie van het aantekenen van appél 
aan- de griffier.van de Natal provinciale afdeling zal zenden,   the registrar of that division shall, instead of acting in accord- zullende de griffier van die afdeling, in plaats van ingevolge 

 



] . 

  

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, Ist JUNE, 192:. iit 
  

Administra- 
tion of oath, 

Alteration of 
table B in 
Second . 
Schedule to 
Act No. 32 
of 1917, 

Short title. 

ance with section ninety y-four of the first mentioned Act, 
return the records and other documents (if any) accompanying 
them to the clerk ot the magistrate’s court. from whom, he 
recaived them : 

' Provided further that if the proceedings having been already 
considered by a judge in chambeis such judge has certified 
that they appear to him to be in accordance with justice, he 
shall withdraw ‘his certificate to enable such appeal to’ be 
heard and determined by the said Native High Court of Natal 
and the registrar of the provincial division shall return the 
records and other documents aforesaid to the clerk of -the 
magistrate’s court aforesaid. : 

* Native case” for the purposes of this section means a 
criminal case in which the accused person is a native 
or, if more than one, all the accused Persons are natives ; 
and 

“native”? means any member of the aboriginal races or 
tribes of Africa, south of the Equator, including: 
Griquas- and Hottentots. 

5. In all proceedings, civil or.criminal, in any magistrate’s 
court the oath or affirmation which by law is to be administered 

to any witness, shall be administered by the Presiding judicial 

officer. 

'§. Table B of ‘the second annexure to the Second 
Schedule of the said Act is hereby amended as follows :—   ‘Item 1 is deleted and the following is substituted — 

“1. (1) Service (or attempted) of summons, subpoena,, 

: notice, order or other document not being a docu-! 
ment mentioned in item’ 3 . “£0 3 0 

(To include regi istration and return)”, 

“(y). aotification in accordance with order II, rule 5, 
to a party who has sued out process £0 1 0” 

Item 2. (1) is deleted and the following is substituted In- 

“Travelling allowance : three shillings per hour for the 
first hour and five shillings for overy additional 
hour or part thereof”. 

Item 14 (1) For “three miles ” is substituted “ ‘two miles ” 

7. This Act niay be cited -for all purposes as the Magis- 
trates’ Courts Act Amendment Act, 1921   

artikel vier en negentig van -eérstgenoemde Wet te handelen, vo 
de stukken en andere vergezellende dokumenten, zo er zijn, 
terugzenden naar de klerk van het magistraatshof van wie 
hij ze ontving : : 

Met dien verstande voorts dat wanneer de stukken: reeds 
overwogen zijn door een rechter. in kamers en die rechter 
gecertificeerd heeft dat behoorlik recht gedaan is, hij zijn 
certifikaat zal intrekken ten einde zodanig appel te laten horen- 
en beslissen door voornoemd Naturellen Hogehof van Natal 
en de griffier van de provinciale afdeling zendt daarop de 
stukken en andere dokumenten voormeld naar de klerk van 

.| voornoemd magistraatshof. 
“ Naturellen zaak ” voor het doeleinde van dit artikel be- 

tekent een kriminele zaak waarin de beschuldigde 
persoon een naturel is of indien meer dan één, alle 
beschuldigde personen naturellen zijn; en 

“naturel” betekent een lid van de inboorlingrassen of 
stammen van Afrika ten zuiden van de equator, 
Griquas en Hottentotten inbegrepen. 

5. In alle procedures, civiele zowel als kriminele, in een Afneming 
mayistraatshof, wordt de eed of belofte die volgens ‘de wet ¥°" °d- 
door een getuige moet worden afgelegd, a afgenomen door de 
rechterlike ambtenaar. ' . Lo 

6. Tabel B. van het tweede aanhangsel van de Tweede Wijziging 
Bijlage van genoemde Wet wordt hierbij gewijzigd als volgt :— 7™4 tabel B 

Post No. 1 wordt geschrapt en het volgende ervoor in de Bijlage van 
plaats gesteld :— 

“1. (1) Diening (of poging daartoe) van dagvaarding, 
subpoena, kennisgeving, order of ander. dokument 
niet; een dokument zijnde dat in Post No. 3 genoemd 
wordt . £0: 3 9 

(Hierin worden ‘begrepen aantekening en relaas) ” 

(2) Kennisgeving overeenkomstig order II. ‘regel | 5 
aan een parti] die de gerechtelike stukken uitge- 
nomen heeft .. . £0 1 0”. 

. Post No. 2. (1) wordt geschrapt en het ‘volgende ervoor in de 
plaats gesteld:— 

“ Reistoelage: drie shillings per uur voor het eerste war 
-en vijf shillines voor elk. verder uur of gedeelte 
ervan . ° ° 

Post No. 14.(1 ) De woorden “ drie mij!” worden vervangen 
door de woorden “twee mijl”. 

7. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden - aange- Korte titel. 
‘Ihaald als de Wet tot Wijziging van de Magistraatshovenwet, 
1921. 

van 1917. 

in de Tweede 

Wet No, 32
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No. 815.] [30th May, 1921. 

‘His Royal Highness the Governor-General has, under powers| 
vested in him by sub-section (1) (a) of section two of Act No. 1 
of 1914 (Special Session), been pleased to’ make the ‘Order set; 

' out in theiSehedule hereto regulating the prices of sugar 

SCHEDULE. 4 

dL Save as is excepted in paragraph three of these Regulations 
no person shall, on and after the Ist day of June,. 1921, sell 
any first quality sugars at prices exceeding the following maxi- 
mum prices, viz.:-—- . 

Elsewhere in 
the Union. 
54d. per lb. 

At Durban. 
5d: per Ib. 

2. In the case of traders at a distance from the railway, 
when the maximum price fixed does not allow of a profit: being 
made, the Magistrate may on application grant such addition 
to such price.as will allow of a profit being made, such profit 
to be calculated to the nearest halfpenny per pound gross. 

3. The maximum prices fixed under paragraph No. i of these 
Regulations shall not be taken to apply to cube, castor, Huletts’ 
cheniists’ special quality, or icing sugars, whether produced 
in or jmported into the Union. , , 

4. No person shall sell any sugar of a quality inferior to first 
quality sugar at a price equalling the prices hereby fixed for 
first quality sugar. - a 

5. Paragraph. ong of the Regulations set out in Government 
Notice No. 1015 of 1920 and all the: Regulations set out in 
Government Notice No. 1403 of 1920 are as from the lst day 
of June, 1921, cancelled. . 

Attention is drawn to the provisicns of section iwo of the 
Public Welfare and Moratorium Act, 1914, whereby any person 
wilfully failing to comply with any orders or instructions issued 
under section two of the’ said Act, or refusing to allow the 
exercise of any.powers conferred by this section, shall be guilty 
of an offence and liable ov conviction ‘to a fine not exceeding 
£100, or to imprisonment not exceeding six months, or to both 
such fine and imprisonment. 

No, 816.] [80th May, 1921. 

With reference to Government Notice No. 1016 of June, 
1920, it is hereby notified that the Board of Sugar Graders 
appointed by the Minister of Finance under and by virtue of 
the authority conferred by Regulation one of Government 
Notice No. 1015 of the 15th June, 1920, has ceased to exist 
owing to the cancellation of the Regulation above quoted. 

No. 815.] - [80 Mei 1921. 

krachtens’ de machten aan hem verleend door sub-artikel (1) 
(a) wan Artikel twee van Wet No. 1 van 1914, (Buitengewone 

|Zitting) goedgevonden de verordening te maken, uiteengezet 
in de Schedule hieraangehecht de prijzen van suiker regelende. 

SCHEDULE. 

i: Buiten zoals uitgesloten in paragraaf drie van deze 
Regulaties zal niemand, op en na de Iste dag van Junie 1921, 
enige eerste kwaliteit suiker verkopen tegen prijzen boven de 
volgende maximum prijzen, namelik :— 

Elders in 
_ de Unie. 
54d. per pond. 

2. In het geval van handelaars op een afstand van de-spsor- 
weg, wanneer de maximum prijs vastgesteld geen winst afwerpt, 
kan de Magistraat op aanzoek zodanige bijvoeging tot zodanige 
prijs toelaten dat er cen winst kan gemaakt worden, zodanige 
winst te worden berekend tot de uaaste halve penny per pond 
bruto. 

3. De maximum prijzen vastgesteld onder paragraaf No. 1 
van deze Regulaties zullen niet beschonwd worden van toe- 
passing te zijn op. klontjes, kastor, Huletts’ scheikundige 
specials kwaliteit, of poeder suiker, hetzij geproduceerd of 
ingevoerd in de Unie. 

4. Niemand zal enige suiker van ‘een kwaliteit van mindere 
gehalte dan eerste ‘kwaliteit suiker verkopen tegen een prijs 
gelijkstaande met de prijzen hierbij vastgesteld voor erists 
kwaliteit suiker. 

5. Paragraaf een van de Regulaties uiteengezet in Goeverne- 
ments Kennisgeving No. 1015 van 1920 en al de Regilatias 
uiteengezet in Goevernements Kennisgeving No. 1403 van 
1920 worden vanaf de iste dag van Junie 1921, herroepen. 

De aandacht wordt gevestigd op de bepalingen van artikel 
fwee van de Openbare Welzijn en Moratorium Wet, 1914, 
waarbij enig perscon die moedwillig verzuimt te voldoen aan 

Te Durban. | 
Sd. per pond. 

van de gemelde Wet uitgevaardigd, of die weigert het uwit- 
oefenen van de hij dit artikel verleende hevoegdheden toé te 
laten, schuldig is aan een overtieding en bij veroordeling ge- 
straft wordt met een boete van ten hoogste £100, of met ge- 
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden, of met beide z0- 

‘|danige boete en gevangenisstraf. 

No. 816.) [30 Mei 1921. 

van Junie 1920, wordt hiermede bekend gemaakt dat de Raad 
van Suiker Gradeerders, door de Minister van Financieén 
aangesteld onder en krachtend dé machtiging verleend door 
Regulatie een van Goevernements Kennisgeving No. 1015 van 
15 Junie 1920, opgehouden heeft te bestaan wegens de herroe- 
ping van de boven aangehaalde Regulatic.   

Ziji Koninklike Hoogheid de Goeverneur-Generaal heeft, . 

orders of instrukties ingevolge het bepaalde bij artike) twee’ 

Met betrekking tot Goevernements Kennisgeving No. 1016° 

  

, / * Printed oy tie Care Times Lavrrep, Cape Town. —C, 912. 

  

 


