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House of Assembly, 

27th February, 1923. 

The following Bill, having been introduced into the ‘House 

of Assembly, is published. in accordance with Standing Order . 

No 158. 
=. 0 6 DPANL. H. VISSER, 

© Clerk of the House of Amembly.. 

PAGE, 

A.B. 32—23. Public Health Act, 1919, Amendment 
' Bill .. .. iL 

Proclamation No. 44. . we ee .. ili   

Volksrad, 

1 Februarie 1923. 

De volgende Wetsontwerp; ingediend - in: de ‘Volksraad, 
wordt gepubliceerd ingevolge Art. 158 van het. +, Reglement 
van Orde. or . 

DANL. H. VISSER, a 

, Klerk van de Volksraad. 

BLADZ. 

A.B. 32—'23. Volksgezondheid Wet, 1919, Wij- 
zigings Wetsontwerp . o. ii 

Proklamatie No. 44... os . .. oe til 
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ii ‘UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 1st MARCH, 1923, 

+ BELL oo WETSONTWERP 
To amend the Public H jealth Act, 1919, with respect Tot wijziging van de Volksgezondheid Wet, 1919, o% _ ten aanzien van inenting. 

(Introduced by T. Bovpuny, Esq., M.L.A.). (Ingediend door de Wutnp. user T..Bovpett, L.V.) 

PE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesiy, IJ HET BEPAALD door” ii a oo. oo B sot! : jn Majesteit, de Koning, de f ge Sanate, and the House of Assembly of the Union Zi Senaat en de Volksraad van de’ Unie van Zuid-Afrika, Conseien or out. Tea, as ‘10. ows — als volgt:— 

tious 1. (1) If within a period of six months— A. (1) Wanneer: binnen een termijn van zes maanden— Gewetens. objections to 
vaccination. | 

(4) after the birth of a child within the Union; or 
(6) after such a child attains the age of twelve years; 

or . 
(c) after entry into the Union in the case of a child born 

outside the Union, 

the parent or guardian of such child; by a solemn declaration 
made by himself before a magistrate, conscientiously objects 
to vaccination and transmits.to the registrar of vaccina- 
tion a certificate by the magistrate, in a prescribed form, 
such parent or guardian shall not be liable to prosecution for 
any failure to comply with sections ninety-two, ninety-five or 
ninely-siz of the Public Health Act, 1919, and the child shall 
not be subject to any disability as regards school attendance 
under section one hundred and three of that Act. 

(2) In the case of an unvaccinated adult person, if within 
a period of six months— 

. (a) after the commencement of this Act, where he is 
in the Union at such commencement ; Or 

(6) after his entry into the Union, where he is not in the 
Union at such commencement, . 

he, by solemn declaration made by himself before a magis- 
trate, conscientiously objects to vaccination, and transmits 
to the registrar of: vaccination a certificate by the magistrate, 
in a-prescribed-form, such unvaccinated adult person shall 
not be liable to prosecution for a failure to comply with 
section ninety-six of the said Act. 

(3) The proof of admission of any such certificate shall be 
the receipt therefor issued by the registrar of vaccination in 
the prescribed-form or the entry of particulars in the prescribed 
register and the production of any such receipt or a certified 

Short title. 

copy of any such entry, shall be evidence that the parent, 
guardian or unyaccinated adult person described therein has 
conscientious objections to vaccination. 

2. This Act may be ‘cited for all purposes as the Public 
Health Act, 1919, Amendment Act, 1923, and shall be read 
as one with the Public Health Act, 1919. 

(a) na de geboorte van een kind in de Unie; of 
(6) nadat zulk een kind de leeftijd van twaalf jaren 

bereikt heeft ; of . 
(e) na binnenkomst in de Unie in het geval van een kind 

geboren buiten de Unie, “ 

bezwaar 
tegen inen-. 
ting. 

de ouder of voogd van zulk een kind een ‘plechtige verklaring . 
aflegt voor een magistraat dat hij gewetensbezwaren heeft tegen 
inenting, en aan de registrateur van inenting een certifikaat: 
van de magistraat toezendt in de voorgeschreven ‘vorm, staat 
zulk een ouder of voogd niet bloot aan vervolging wegens 
niet-voldoening aan artikels twee en negentig, vijf en negentig 
of zes en negentig van. de Volksgezondheid Wet, 1919, en is 
het kind niet onderworpen aan onbevoegdheid ten aanzien van 
schoolbezoek onder artikel honderd en drie van die Wet. 

(2) In het geval van een niet-ingeénte volwassene, wanneer 
binnen een termijn van zes maanden— 

(a) na de inwerkingtreding van deze Wet, zo hij in de 
Unie is bij die inwerkingtreding ; of 

(6) na zijn binnenkomst inde Unie, zo hij niet in de Unie 
is bij die inwerkingtreding, 

hij een plechtige verklaring aflégt voor een magistraat dat 
hij gewetensbezwaren heeft tegen inenting, en aan de registra- 
teur van inenting een .certifikaat van de magistraat toezendt. 
in de voorgeschreven vorm, staat zulk éen niet-ingeénte vol- | 
wassene niet bloot aan vervolging wegens niet-voldoening aan 
artikel zes en negentig van voornoemde Wet. 

(3) Het bewijs van het toestaan van zulk een certifikaat 
zal zijn het ontvangbewijs daarvoor uitgereikt door de regi- 
strateur van inenting.in de voorgeschreven vorm of de. aan- 
tekening van biezonderheden in de voorgeschreven registers, 
zullende overlegging van zulk een ontvangbewijs of een ge- 
certificeerd afschrift van zulk een aantekening als bewijs 
gelden dat de daarin bedoelde ouder, voogd of niet-ingeénte 
volwassene, gewetensbezwaren heeft tegen inenting. 

2. Deze Wet kan ‘voor alle doeleinden worden’ aangehaald 
als de Volksgézondheid Wet, 1919,- Wijzigings Wet, 1923, en     wordt als één met de Volksgezondheid Wet, 1919, gelezen. 

Korte titel.
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PROCLAMATION 

BY MAJOR-GENERAL, HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE 
ARTHUR FREDERICK PATRICK ALBERT OF CONNAUGHT, 
KNIGHT OF THE MOST NOBLE ORDER OF THE GARTER, 
A MEMBER OF HIS MAJESTY’S MOST HONOURABLE 
PRIVY COUNCIL, KNIGHT OF THE MOST ANCIENT AND 
MOST NOBLE ORDER OF THE THISTLE, KNIGHT GRAND]- 
CROSS OF THE MOST DISTINGUISHED ORDER OF SAINT 
MICHAEL AND SAINT GEORGE, KNIGHT GRAND 
CROSS OF THE ROYAL VICTORIAN ORDER, COM- 
PANION OF THE MOST HONOURABLE ORDER OF THE 
BATH, PERSONAL AIDE-DE-CAMP TO HIS MAJESTY 
THE KING, HIGH COMMISSIONER FOR SOUTH AFRICA 
AND GOVERNOR-GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIEF 
IN AND OVER THE UNION OF SOUTH ‘AFRICA. 

No. 44, 1923.] 

Whereas under Section eight of the Customs Tariff Act, 1914, it is 
. enacted that if, in the case of goods imported into the Union of a class 

or kind made or produced in the Union, the export or selling value to 
an importer in the Union is less than the true current value, as defined 
in Section seven of the said Act, of the same goods when sold for home 
consumption in the usual and ordinary course in the country from which 

. they are exported to the Union, there may be charged, levied, collected 
and paid on those goods a special customs duty (or dumping duty) equal 
to the difference between the said selling price of the goods for expors 
and the true current value thereof for home consumption ; : 

And whereas it has been made to appear to me that cement made 
in Great Britain is being sold for export to the Union at a price that 
-does not represent the true current value thereof when sold in the. open 
market for home consumption in the principal markets in Great 
Britain ; 

Now, therefore, under and by virtue.of the powers in me vested 
under Section eight, sub-section (3) of Act No. 26 of 1914, I do hereby 
‘declare, proclaim and make known that six weeks after the publication 
of this Proclamation, there shall be charged, levied, collected and paid 
‘on cement imported into the Union from Great Britain, a special (or 
‘dumping) customs duty, equal-to the difference between the price at 
which the cement of a like grade. is sold for home consumption in 
Great Britain and the price at which it has-been sold for export to 
the Union, provided that such special (or dumping) duty shall not 
exceed fifteen per cent. ad valorem, 

"GOD SAVE THE KING! 

Given under my Hand and the Great Seal of the Union of South 
Africa, at Cape Town, this 26th day of February, One thousand 
Nine hundred and Twenty-three. : 

ARTHUR FREDERICK, 

. Governor-General. 

By Command of.his Royal Highness the Governor-General-in-Council. 

| HENRY BURTON.   

- PROKLAMATIE 
VAN GENERAAL-MAJOOR ZIJN KONINKLIKE HOOGHEID 

PRINS ARTHUR FREDERICK PATRICK ALBERT. VAN 
CONNAUGHT, RIDDER VAN DE MEEST EDELE ORDE 
VAN DE. KOUSEBAND, LID VAN ZIJN MAJESTEITS 
MEEST EDELACHTBARE GEHEIME RAAD, RIDDER VAN 
DE MEEST ALOUDE EN EDELE ORDE VAN DE DISTEL, 
GROOTKRUIS RIDDER VAN DE MEEST ONDERSCHEI- 
DEN ORDE VAN S8T. MICHAEL EN §8T. GEORGE, 
GROOTKRUIS RIDDER VAN DE KONINKLIKE VICTORIA. 
ORDE, RIDDER VAN DE MEEST EDELACHTBARE BATH 
ORDE, PERSOONLIKE AIDE-DE-CAMP VAN ZIJN MAJES- 
TEIT DE KONING, HOGE KOMMISSARIS VOOR ZUID 
AFRIKA EN GOEVERNEUR-GENERAAL EN OPPERBEVEL- 
HEBBER IN EN OVER DE UNIE VAN ZUID AFRIKA. 

No. 44, 1923.] 

Nademaal onder Artikel acht van de Doeanetarief Wet, 1914, bepaald 
wordt dat indien, in het geval van goederen in de Unie ingevoerd 
van een klasse of soort gemaakt of voortgebracht in de Unie, de uitvoer 
of verkoopwaarde voor een invoerder in de Unie minder bedraagt dan 
de werkelike lopende waarde, zoals in Artikel zeven van gemelde Wet 
omschreven, van dezelfde goederen als ze voor binnenlands gebruik 
verkocht worden: in de gewone loop van zaken in het land waarvan zij 
naar de Unie uitgevoerd worden, er op zodanige goederen een biezonder 
doeanerecht (of “‘dumping” belasting) kan opgelegd, geheven, geind 
en betaald worden gelijkstaande met het verschil tussen de gezegde 
verkoopprijs van de voor uitvoer bestemde goederen en werkelike 
lopende -waarde daarvan voor -binnenlands gebruik; 

En nademaal het mij voorgekomen’ is dat cement in Groot Brittanje 
gemaakt, voor uitvoer naar de Unie, verkocht wordt tegen een prijs . 
die de werkelike: lopende waarde daarvan niet voorstelt wanneer die in 
de open markt voor binnenlands gebruik verkocht wordt in de voor- 
naamste markten in Groot Brittanje; 

Zo is het dat’ ik onder en krachtens de machten aan mij verleend 
door Artikel acht, sub-artikel (3) van -Wet No. 26 van 1914 
hiermede verklaar, proklameer en bekend maak dat zes  weken ' 
na publikatie ‘van deze proklamatie 
geheven, geind en betaald op cement uit Groot -Brittanje in 
de Unie ingevoerd een biezonder (of. ‘ dumping ’’) doeanerecht, 
gelijkstaande met het verschil tussen de prijs waarvoor cement 
van een gelijke graad verkocht wordt voor binnenlands gebruik in 

er zal worden opgelegd, 

1Groot Brittanje en de prijs tegen welke het verkocht geworden is voor 
uitvoer naar de Unie met dien verstande dat zodanige biezonder (of 
“ dumping ’’) recht vijftien percent ad valorem niet zal te bovengaan. 

GOD BEHOEDE DE KONING! 

. Gegeven onder mijne hand en Grootzegel van de ‘Unie van Zuid- 
Afrika, te Kaapstad, op deze de 26ste dag van Februarie,, Een 
duizend Negen honderd Drie en twintig. 

ARTHUR FREDERICK, 

Goeverneur-Generaal. 

Op last van Zijn Koninklike Hoogheid de Goeverneur-generaal-in-Rade. 

, HENRY BURTON. 

  

Printed by the Cars, Times Limitep, Cape Town.—C 1127.


