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ADDITIONELE TOEEIGENINGS (1916-1917). 1 

No. 1 van 1917.] [~rrad in werking op 9 Mei 1917. Ord. No. l 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een verdere so m gelds van hoogstens 

i.66,886 voor de d:ienst van de Prov:inc:ie Transvaal, 
voor het t:ijdperk van de lste dag van Apr:il 1916 
tot de 3lste dag van Maart 1917. 

(Goedgelcenrd op 28 Maart 1917.) 

Z IJ HET BEPAALD door de Provinciale Raad van 
rrransvaal als volgt :- . 

1. Het Provinciale Inkomstefonds van Transvaal 
wordt hiermede bezwaard voor de diensten van 
de genoemde Provincie, voor het tijdperk van de 
J ste dag van April 1916 tot de 31ste dag van 
Maart 1917, btide dagen inbegrepen, met een 
verdere som van hoogstens zes en zestig duizend 
acht honderd zes en tachtig ponden, boven de 
sommen waarvoor voorziening gemaakt werd 
door de Toeeigenings (1916-17) Ordonantie, 1916, 
en de Additionele Toeeigenings (1916-17) Ordo-
nantie, 1916. 

2. Het door deze Ordonantie toegestaan bedrag 
zal aangewend worden voor de doeleinden en 
voor de diensten genoemd in de hierbijgevoegde 
schedule, overeenkomstig met de posten en sub-
hoofden in het biezonder gespecificeerd en 
vermeld in de Additionele Aanvullings Begroting 
van Uitgaaf voor het genoemde tijdperk, zoals door 
de Pro"inciale Raad goedgekeurd. 

3. De genoemde gelden zullen niet uitgekeerd 
of aangewend worden voor enig gebruik, be
stemming of doel anders dan de bepaalde dienst 
waarvoor zij door deze Ordonantie toegestaan 
zijn ; mits dat het Uitvoerend Komitee, met 
inachtname van artikel een honderd achtUen van 
de Zuid-Afrika Wet, 1909, een besparing op enig 
subhoofd van een post mag verstrekken en 
aanwenden voor enige overschrijding van uit-
gaven op enig ander subhoofd van dezelfde post ; 
verder met dien verstande dat geen overschrijding 
van uitgaven zal gemaakt worden op de sommen 
voorkomende in kolom 2 van bijgaande schedule, 
noch zullen besparingen daarop beschikbaar z\jn 
voor enig doel ander dan dat waarvoor de gelden 
hierbij toegestaan worden. 

Provinciale 
Inkomste
fonds 
bezwaard 
met 
£66,886. 

Wijze van 
aanwending 
van gelden. 

Hoe gelden 
aangewend.
Aanwending 
van 
besparingen. 

4. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de Additionele Toeeige-
nings (1916-1917) Ordonantie, 1917. 
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Ord. No. f 
van 1917. 

ADDITIONELE TOEEIGENINGS (1916-1917). 
2 NIET-GEMACHTIGDE UITGAAF (1915-1916). 

No. 
van 
Post. 

Schedule. 

Dienst. 

1 V oor onkosten van Algemene Administratie ... 
2 Voor onkosten van Onderwijs ... 
3 Voor de diensten van Hospitaal en Liefdadige 

Instellingen met inbegrip van Armezorg ... 
W aaronder de volgende dienst.en :

Hulptoelage Potchefstroom Hospitaal ... 
Hulptoelage Zuidafrikaans Ho!lpitaal... 

4 Voor onkos.t.en in verband met het onderhoud 
en aanleg van wegen en plaatselike werken 
W aaronder de volgende diensten :

Hulptoelagen aan Plaat"!elike Autoriteiten 
Toelagen aan Provinciale Kosthuizen 

Kolom Kolom 
1. 2. 

£ £ 
72 

25.096 

16,796 

250 
1150 

24,922 

56 
1,666 

Ord. No. 2 No. 2 van 1917.] 
van 1917. 

[Trad in werking op 9 Mei 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een som gelds voor de Diensten 

van de Provincie Transvaal, gedurende het jaar 
geeindigd op de 31 ste dag van M a art 1916, tot 
dekking van zekere niet-gemach tigde uitgaa£. 

(Goedgekeurd op 28 Maart 1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

Provinciaal 
Inkomste
fonds belast 
met 
£16,73±. 17s. 
3d. 

Korte titel. 

1. Het Provinciale Inkomstefonds wordt hier
bij belast met een som van zestien duizend zeven 
honderd vier en dertig pond, zeventien shillings 
en drie pennieH boven en behalve de bedragen 
toegeeigend voor de dienst van de Provincie, voor 
het jaar geeindigd op de 31ste dag van Maart 
HH6. Zodanige uitgaaf is omschreven in de 
schedule tot deze Ordonantie en is meer biezon
der gespecificeerd op bladz~jde 13 van het Rapport 
van de Provinciale Auditeur van Rekeningen 
voor het genoemd jaar. 

2. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Niet-gemachtigde Uit
gaaf (1915-1916) Ordonantie 1917. 
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NIET-GEMACHTIGDE Ul'l'GAAF (1~15-1916). 

No. Yan Post. 

2 

3 

4 

TOEEIGENINGS (DEEL Hl17-1918). 

Schedule. 

Dienst. 

Algemene Administratie 

Onderwijs 

Hospitalen en Liefdadige Instellingen 

W egen en Plaatselike W er ken 

l 

3 

Bed rag. 

£35 9 

898 16 'T 

15,692 14 9 

107 16 10 

£16,73417 3 

Ord. No. 2 
van 1917. 

No. 3 van 1917.] [Trad in werking op 1G Mei 1917. Ord. No. 3 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een som van hoogstens £500,000 

voor de Diensten van de Provincie Transvaal, gedu
rende het jaar eindigende op de 31 ste dag van M a art 
1918. 

(Goedgekeurd op 17 April 1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale 
Transvaal als vo1gt :-

1. Op en na de eerste dag van April 1917 
mogen uit het Provinciaal Inkomstefonds zoda
nige sommen geld verstrekt worden, bijeen
genomen niet meer bedragende dan de som van 
Vijf honderd duizend Pond, als van tijd tot tijd 
mogen nodig zijn voor de dienst van de Provincie, 
voor het jaar eindigende op de 31ste dag van 
Maart 1918, tot zodanige tijd als daarvoor door 
de Raad voorziening gemaakt is in een Toeeige
nings-ordonantie. 

2. Alle sommen, uitgekeerd krachtens de bepa
lingen van deze Ordonantie, zullen aangemerkt 
worden als voorschotten op rekening van toe
lagen te worden verleend in een Toeeigenings
ordonantie, voor het jaar endigende de een en 
dertigste dag van· Maart 1918, en onm.iddellik bij 
de aanvang van zodanige Toeeigenings-ordo
nantie zal deze Ordonantie ophouden van kracht 
te zijn en uitkeringen hieronder reeds gemaakt 
zullen geacht worden uitkeringen te zijn gemaakt 
krachtens die Toeeigenings-ordonantie, en zullen 
verantwoord worden overeenkomstig met de 
bepalingen daarvan; mits dat geen diensten, 
waarop geen uitgaaf belopen werd gedurende het 
financiecl jaar eindigende de een en dertigste dag 

Raad van 

£500,000 
mogen 
verstrekt 
worden 
uit het 
Provinciaal 
Inkomste
fonJs. 

Yerstrek
kingen onder 
deze 
Ordonantie 
aangemerkt 
te worden als 
voorlopige 
voorschotten. 
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TOEEIGENINGS (DEET .. 1917-1918). 
4 PLAATSELIK BESTUUR BELASTINGEN WTJZIGINGS. 

Ord. No. 3 van Maart 1917, of waarvoor geen wettige 
van 1917. machtiging bestaat, geacht zullen worden onder 

deze Ordonantie gemachtigd te zijn. 

Korte titel. 3. Deze Ordonantie mag vo •r alle doeleinden 
aangehaald worden als de Toeeigenings (Deel 
1917-1918) Ordonantie, 1~17. 

Ord. No. 4 No. 4 van 1917.] 
van 1917. 

[Trad in werking op 9 Mei 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Ter verdere wij?;iging van de P1aatseHk Bestuur 

Be1astingen Ordonantie, 1912. 

(Goedgekeurd op 24 April1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

Definitie van 
uitdruk
kingen. 

Wijziging 
van definitie 
"belang in 
grond" 

Wijziging van 
definitie van 
"eigenaar ". 

Wijziging van 
definitie 
" be last baar 
eigendom ". 

1. In deze Ordonantie zal het woord "hoofd
ordonantie " geacht worden te betekenen de 
Plaatselik Bestuur Belastingen Ordonantie, 1912; 
"wijzigings-ordonantie" zal geacht worden te 
betekenen de Plaatselik Bestuur Belastingen 
W\izigings-ordonantie, 1916 ; en "gewijzigde 
ordonantie" zal geacht worden te betekenen de 
hoofdordonantie zoals gewijzigd door de wijzi
gings-ordonantie. 

2. De definitie " belang in grond " in de hoofd
ordonantie zal zijn en is hierbij gewijzigd door 
daarin de woorden "in de definitie van belast
baar eigendom onder (B) " te schrappen en door 
de toevoeging in subartikel (3) v66r het woord 
"grond" van de woorden "of recht of koncessie 
op ". 

3. De definitie van "eigenaar " in de hoofd
ordonantie zal zijn en is hierbij gewijzigd door 
subartikel (5) te schrappen en door in snbartikel 
(6) de woorden "gelegen in een gebied waarop 
de omschrijving van belastbaar eigendom onder 
(B) van toepassing is " te schrappen. 

4. De definitie van "belastbaar eigendom" in 
de gewijzigde ordonantie zal zijn en is hierbij 
gewijzigd als volgt:-

(i) door in (A) de woorden "alle gronden" 
te schrappen en te vervangen door de 
woorden " ieder helang in grond " en door 
in subartikel (1) onder (A) het woord 
"grond" te schrappen en daarvoor• de 

---~--- -···-·---------~-- --------------------
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PLAATSELIK BESTUUR BELASTINGEN WIJZIGINGS. 5 

woorden "enig belang in gron<l" in de 
plaats te stellen en door subartikels (2), (3) 
en ( 4) onder (A) te schrappen en daarvoor 
respektievelik suhartikels (2), (3) en (4) 
onder (B) in de plaats te stellen ; 
(ii) door toevoeging van de volgende para
graaf :-

Belastbaar eigendom zal insluiten alle 
verplaatsbare of niet-verplaatsbare gebouwen 
en andere verbeteringen in, op of onder 
grond waarin enig belang begrepen is onder 
belastbaar eigendom. 

5. De definitie van "liggingswaarde van grond" 
in de wijzigings-ordonantie zal zijn en is hierbij 
gew~izigd door de woorden "aangebracht of ver
worven door de eigenaar of vorige eigenaren," te 
:schrappen. 

6. De definitie van "waarde van verheteringen" 
in de wijzigings-ordonantie zal z~in en is hierbij 
gewijzigd door het woord "grond," in de tweede 
regel, te vervangen door de woorden "enig belang 
in grond," en door de woorden "de grond," in de 
c1erde regel, te vervangen door de woorden 

." zo lanig belang in grond," en door aan het einde 
van die definitie de volgende woorden op te 
:nemen :-

" mits dat de meerdere waarde in geen geval 
het bedrag zal overtreffen dat er naar rede
likheid nit zou voortvloeien door de liggings
waarde van de grond tot zijn verbeterde 
waarde te brengen als op datum van schat
ting, zodanige verheterde waarde zijnde de 
waarde van zodanig belang in grond tezamen 
met enige verbeteringen daarin, daarop of 
daaronder indien tezamen geschat als een 
geheel onder de bepalingen van artikel zeven 
van de gewijzigde ordonantie." 

7. De definitie van '' belastbaar eigendom '' 
in de hoofdordonantie zal zijn en is hierbij 
gewijzigd door de opname na de woorden 
"' Openbaar Onderwijs ", in regel zes van sub
.sektie (2) onder (A) en (B), van de woorden 
"of kosthuizen of logieshuizen die onderhouden 
word en in verband met zodanige scholen ". 

8. In de hoofdordonantie of enige wijzi
ging er van zal het woord "verbeteringen" 
insluiten alle gebouwen verplaatsbare of niet
verpla::ttsbare en zal verder insluiten al het werk 
werkelik gedaan of materiaal gebruikt op enige 
gt·. nd door het besteden van kapitaal of arbeid 
. door enig eigenaar of bewoner van enig belang in 

Wijziging van 
definitie 
"liggings
waarde van 
grond" 

Wijziging 
van definitie 
"waarde van 
verbeterin
gen" 

Wijziging 
van definitie 
" be last baar 
eigendom" 

Uitbreiding 
van definitie 
"verbete
ringen" 

Ord. No. 4 
van 1917. 
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Ord. No. 4 
van 1917. 

6 PLAATSELIK BESTUUR BELASTINGEN WIJZIGINGS. 

Herroeping 
van gedeelte 
van artikel 
drie van de 
hoofdordo
nantie. 

Wijziging 
van artikel 
negen van de 
wijzigings
ordonantie. 

·wijziging 
van ar; ikel 
negen van de 
wijzigings
ordonantie. 

Wijziging 
van artikel 
·reertien van 
de hoofd
ordonantie. 

Belastingen 
betaalbaar 
hangende 
appel. 

zodanige grond doch alleen in zover als het gevolg 
van zodanig werk of gebruikt materiaal de 
waarde van het belang in grond verhoogt en het 
voordeel er van niet opgehouden heeft ten tijde 
der schatting, doch zal niet insluiten werk ver
richt of materiaal gebruikt aan of ten voordele 
van enig belang in grond door de Kroon of door 
enig wettig publiek lichaam, tenzij voor zodanig 
werk of materiaal betaald werd door de bijdrage 
van de eigenaar of bewoner voor dat doel en 
zodanig werk of materiaal niet het eigendom ge
worden is van de Kroon of zodanig wettig publiek 
lichaam; mits dat de betaling van lasten of be
lastingen niet aangemerkt zal worden e·en bijdrage· 
te zijn binnen de betekenis van deze definitie. 

9. De slotparagraaf van artikel drie van
de Hoofdordonantie zal zijn en wordt hierbij her-
roepen. 

10. Subsektie (1) van artikel acht van de 
Wijzigings-ordonantie zal zijn en is hierbij ge
wijzigd door de volgende woorden aan het slot 
van de genoemde subsektie toe te voegen :-

en verder met dien verstande, dat geen 
originele belasting of belastingen bijeen 
genomen van meer dan een pennie in het 
pond op de waarde verkregen als voorzegd 
en geen ekstra helasting of belastingen 
bijeen genomen van meer dan de hedrag, n 
omschreven in subsektie ( 4) hiervan, zullen 
opgelegd worden in enig enkel jaar behalve 
zoals bepaald in subsektie (5) hiervan. 

11. Artikel negen van de Wijzigings-ordo
nantie zal zij n en wordt hierb\i gewijzigd door 
het schrappen der woorden "Niettegenstaande 
enig iets daarmede in strij d, vervat in artikel zes 
van deze Ordonantie, zal grond" en te vervangen 
door de woorden "Enig belang in grond" 

12. Artikel veertien van de Hoofd-ordo
nantie zal zijn en wordt hierbij gewijzigd 
door het woord "gebouwen" overal waar het . 
voorkomt te schrappen en te vervangen door de 
woorden " belastbaar eigendom." 

13. Wanneer een appel aanhangig is tegen een 
beslissing van een Waarderingshof, zullen enigg 
belastingen geheven door een plaatselike autori
teit nadat de President van het Waarderingshof 
de schattingslijst zal getekend en gecertificeerd 
hebben doch voordat zodanig appel zal zijn uit
gewezen, voor enig belastbaar eigendom tegen 
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PLAATSELIK BESTUUR B.h.LASTI:IS"GEN "VVI.JZIGINGS. 
WINKELUREN WIJZIGINGS. 

welker waardeschatting zodanig appel aanhangig 
is verschuldigd en betaalbaar zijn volgens zoda
nige waardeschatting op de dag bepaald in termen 
van artikel achttien van de Hoofdordonantie. en 
mocht zodanig appel na de datum van de betaling 
van zodanige belasting· een verandering van dQ 
waardeschatting ten gevolge hebben, hetzij bij 
wijze van verhoging of vermindering, dan zal de 
plaatselike autoriteit het verschil invorderen of 
terugbetalen naar gelang van omstandigheden 
met rente tegen zes percent per jaar op het aldus 
ingevorderde of terugbetaalde bedrag van de 
datum van betaling van de belasting tot de datum 
van zodanige invordering of terugbetaling. De 
bepalingen van dit artikel zullen toepasselik zijn 
op enig belasthaar eigendom tegen welker waar
deschatting een appel aanhangig is op datum van 
het in werking treden van deze Ordonantie. 

14. Deze Ordonantie mag voor alle doel- Korte titeL 
.. einden aangehaald worden als de Plaatselik 
Bestuur Belastingen Wijzigings-ordonantie, 1917, 

. en zal als een gelezen word en met de Plaatselik 
Bestuur Belastingen Ordonantie, 1912, of enige 
wijziging er van. 

7 

Ord. No. 4 
van 1917. 

No .• 5 van 1917.] [Trad in werking op 9 Mei 1917. Ord. No. 5 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot wijziging der Winkeluren Ordonantie, 1916, in 

zekere opzichten. 

(Goedgekeurd op 24 April 1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

1. Subsektie (c) van artikel dr'ie van de Wijziging van 
Winkeluren Ordonantie, 1916, zal zijn en is hierbii artikel drie 

i.l van Winkel
gewijzigd door na '' zes" op te nemen de woorden urenOrdonan-
" (in het geval van Slagerswinkels vijf uur)." tie, 1916. 

2. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aanw~haald worden als de Winkeluren Wijzigings
ordonantie, 1917. 
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8 HOSPITAALVERPLEEGSTERS VERLICH'riNGS. 

Ord. No. 6 No. 6 van 1917.] 
van 1917. 

[Trad in werking op 1 Oktober 1917 ~ 

EEN ORDONANTIE 
T er beperking der diensturen van verp1eegsters 

werkzaam in Provincia1e Hos1Jita1en. 

(Goedgekmtrd op 2 Me'i 1917.) 

ZIJ HET BEPAALD clo0r de Provinciale Raad van Trans-
vaal als volgt :-

Definities. 1. In deze Ordonantie zal de uitdrukking 
"verpleegster" betekenen en insluiten enig lid 
van het verplegingspersoneel of persoon als. 
verpleegster dienstdoende in een Provinciaal 
Hospitaal en zal insluiten proefverpleegsters en 
leer lingverpleegsters. 

" Nachtdienst " zal betekenen doorlopende· 
dienst, beginnende te enige tijd tussen 6 n.m. 
en 5 v.m. 

Werktijd 2. De werktijd van verpleegsters in Provinciale 
van Hospitalen zal, behoudens hetgeen hierna is, 
verpleegsters. uitgesloten, beperkt worden als volgt :-

(a) Geen verpleeg5ter zal op me er dan zes. 
dagen in .een week op dienst zijn. 
(b) Geen verpleegster zal op me er dan zes. 
nachten in een week op nachtdienst z'in. 
(c) Geen verpleegstE'r zal nachtdienst hebl.F·n. 
voor eeu langer tijdperk dan elf uren van de· 
aanvang van zodanige dienst. 
(d) Geen verpleegster zal nachtdienst hebben 
voor meer dan drie achtereenvolgende 
kalendermaanden. 

Mits dat de diensttijd zoals beperkt door sub
sekties (a), (b), (c) en (d) van dit artikel mag 
overschreden worden, doch alleen wanneer · 
vereist door de dringende noodzakelikheid van 
enig geval of gevallen onder de zorg van de 
verpleegster, in welk geval de gewerkte overtijd 
en de redenen voor zodanige overtijd schriftelik 
zal gecertificeerd worden door de superintendent, 
matrone of andere personen ten tijde het hoofd
toezicht over het hospitaal hebbende en een kopie 
van zodanig certifikaat zal aan zodanige verpleeg
ster gegeven worden, en het komitee van ieder 
zodanig h ospitaal zal zorg dragen dat een maande
likse opgave van de biezonderheden vervat in 
zodanig certifikaat aan de Administrateur ge
zonden wordt tegen de 15de van de maand 
volgende op de maand waarop zodanige opgave 
betrekking heeft. 
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H OSP l'l'AAL VERPLEEGS TERS V ~JR LICHTINGS. 
TWEEDE 'l'OE:ffiiGillNINGS (DEEL 1917-1918). 9 

3. De Administrateur mag van tijd tot tijd Regulaties. 
regulaties maken voor de betere toepassing van 
deze Ordonantie. 

4. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de Hospitaalverpleegsters 
Verlichtings Ordonantie, 1917, en zal in werking 
treden op een }latum per Proklamatie in de 
Provinc1:ale K oerant ':' te word en bepaald. 

Ord. No. 6 
van 1917. 

No. 7 van 1917.] ['rrad in werking op 29 Augustus 1917. Ord. No. 7 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een verdere som van hoogstens 

£200,000 voor de Diensten van de Provincie Transvaal, 
gedurende het jaar eindigende op de 31ste dag van 
Maart 1918. 

(Goedgekeurd op 10 Augustt~;s 1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale 
'rransvaal als volgt : ·-· 

1. Op en na de eerste dag van April 1917 
mogen uit het Provinciaal Inkomstefonds zoda
nige sommen geld verstrekt worden, bijeen
genomen niet meer bedragende dan de som van 
Twee honderd duizend Pond, als van tijd tot tijd 
mogen nodig zijn voor de dienst van de Provincie, 
voor het jaar flindigende op de 31ste dag van 
Maart 1918, tot zodanige tijd als daarvoor door 
de Raad voorziening gemaakt is in een Toeeige
nings-ordonan tie. 

2. Alle sommen, uitgekeerd krachtens de bepa
lingen van deze Ordonantie, zullen aangemerkt 
worden als voorschotten op rekening van toe
lagen te worden verleend in een Toeeigenings
ordonantie, voor het jaar eindigende de een en 
dertigste dag van Maart 1918, en onmiddellik bij 
de aanvang van zodanige Toeeigenings-ordo
nantie zal deze Ordonantie ophouden van kracht 
te zijn en uitkeringen hieronder reeds gemaakt 
zullen geacht worden uitkeringen te zijn gemaakt 
krachtens die Toeeigenings-ordonantie, en zullen 
verantwoord worden overeenkomstig met de 
bepalingen daarvan ; mits dat geen diensten, 
waarop geen uitgaaf belopen werd gednrende het 
financieel jaar eindigende de een en dertigste dag 
van Maart 1917, of waarvoor geen wettige 
machtiging bestaat, geacht zullen worden onder 
deze Ordonantie gemachtigd te zijn. 

3. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Tweede Toeeigenings 
(Deel 1917-1918) Ordonantie 1917. 

--------··------ -· 

Raad van 

£200,000 
mogen 
verstrekt 
word en 
uit het 
Provinciaal 
Inkomste
fonds. 

Verstrek
kingen onder 
deze 
Ordonantie 
aangemerkt 
te worden als 
voorlopige 
voorschotten 

Korte titel. 

• Provinc4-ale Kom·ant, gedateercl 26 September 1917, bladzijde 15!. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016

10 DERDE TOEEIGENINGS (DEEL 1917-191 ). 

Ord. No. 8 No. 8 van 1917.] [Trad in werking op 10 Oktober 1917. 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een verdere som van hoogstens 

£150,000 voor de Diensten van de Provincie Transvaal 
gedurende het jaar eindigende op de 31 ste dag van 
Maart 1918. 

(Goedgekeurd op 14 September 1917.) 

ZIJ HET BEPAALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

£150,000 
mogen 
verstrekt 
worden 
uit het 
Provinciaal 
Inkomste
fonds. 

Verstrek
kingen 
onder deze 
Ordonantie 
aangemerkt 
te worden 
als voorlopige 
voorschotten. 

Korte titel. 

1. Op en na de eerste dag van April 1917 
mogen uit het Provinciale lnkomstefonds zodanige 
sommen geld verstrekt worden, bijeengenomen 
niet meer bedragende dan de som van Een hon
der<l en Vijftig duizend Pond, als van tijd tot tijd 
mogen nodig zijn voor de dienst van de Provincie, 
voor het jaar eindigende op de 31ste dag van 
Maart 1918, tot zodanige tijd als d:tarvoor door de 
Raad voorziening gemaakt is in een Toeeigenings
ordonantie. 

2. Alle sommen, uitgekeerd krachtens de bepa
lingen van deze Ordonantie, zullen aangemerkt 
worden als voorschotten op rekening van toe
lagen te worden verleend in een Toeeigenings
ordonantie, voor het jaar eindigende de een en 
dertigste dag van Maart 1918, An onmiddellik 
bij de aanvang van zodanige Toeeigenings-ordo
nantiA zal deze Ordonantie ophonden van kracht 
te zijn en uitkeringen hieronder reeds gemaakt 
zullen geacht worden nitkeringen te zijn gemaakt 
krachtens die Toeeigenings-ordonantie, en zullen 
verantwoord worden overeenkomstig met de 
bepalingen daarvan; mits (lat geen diensten, 
waarop geen uitgaaf belopen werd gednrende het 
financieel jaar eindigende de een en dertigste dag 
van M~art 1917, of waarvoor geen wettige 
machtiging bestaat, geacht zullen worden onder 
deze Ordonantie gemachtigd te zijn. 

3. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Derde Toeeigenings 
(Deel 1917-191~) Ordonantie, 1917. 
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MUNICIPALE VERKIEZINGEN (JAARLIKSE VERKIEz.INGEN, 
1917). 

HosPI'rAALKOMITEES. 11 

No. 9 van 1917.] [Trad in werking op 6 Oktober 1917. Ord, No. 9 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot wijziging der Municipale Verkiezingen Ordonantie, 

1912, ten opzichte van de datum van verkiezingen Jn 
1917. 

(Goedgekeurd op 5 Olctober 1917.) 

zrJ HET BEPAALD door 
Transvaal als volgt :-

de Provinciale Raad van 

1. Niettegenstaande enigiets daarmede in strijd 
in de Municipale Verkiezingen Ordonantie, 1912, 
of enige wijziging er van, zullen de jaarlikse 
verkiezingen van raadsleden zoals daarin voor
geschreven, voor het jaar 1917 gehouden worden 
op Woensdag, de zevende dag van November een 
duizend negen honderd zeventien. 

Verkiezingen 
te worden 
gehouden op 
7 November 
1917. 

2. Deze Ordc,nantie mag voor alle doeleinden Korte titel 
aangehaald wordenals de Municipale Verkiezingen 
(Jaarlikse Verkiezingen, 1917) Wijzigings-ordo-
nantie, 1917. 

No. 10 van 1917.] 

EEN 
[Trad in werking op 10 Oktober 1917. Ord.No.10 

van 1917. 

ORDONANTIE 
Tot wijziging der Wet be-trekking hebbende op het 

Beheer van Hospitalen. 

(Goedgelceurd op 5 Olctober 1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Haad van 
Transvaal als volgt :-

1. In deze Ordonantie, tenzij in strijd met de Definities. 
samenhang, zal-

" Administrateur " betekenen de am btenaar 
benoemd krachtens artikel acht en zestig 
van de Zuid-Afrika Wet, 1909, handelende 
op machtiging van het Uitvoerend 
Komitee; 

" hospitaal " betekenen enige der hospitalen 
genoemd in de bij deze Ordonantie 
gevoegde schedule, m its dat de Administra
teur, per kennisgeving in de Prom:nciale 
Koerant, de naam van enig ander hospitaal 
aan zodanige schedul~ mag toevoegen; 

" regulatie " betekenen een regulatie gemaakt 
krachtens de bepalingen van deze 
Ordonantie. 
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Ord. N o.1 0 Herroeping 
van 1917. van 

Ordonantie 
No. 5 van 
1915-
Uitzondering 
wat betreft 
bestaande 
Komitees. 

Benoeming 
van 
Komitee. 

Bevoegd
heden van 
Komitee. 

Regulaties. 

HOSPIT AALKO MITEES. 

2. De HospitaalkorrJtees Ordonantie, 1915, zal 
zijn en is hierbij herroepen, doch niettegen
staande zodanige herroeping zullen de komitees, 
gekozen krachtens de bepalingen van die Ordo
nantie, bl\iven zoals gekonstitueerd onder die 
Ordonantie tot de 31ste dag van Oktober 1917 
met alle rechten, bevoegdheden, jurisdiktie en 
gezag aan hen verleend als bij het in werking 
treden van deze Ordonantie. 

3. De A.dministrateur mag een komitee 
benoemen om het beheer te voeren over enig 
hospitaal en ieder zodanig komitee zal bij z\in 
benoeming de rechten, bevoegdheden, j urisdiktie 
en gezag hebben bezeten door het komitee 
voorheen aansprakelik voor het beheer van 
zodanig hospitaal, en zal op dezelfde wijze 
gebonden zijn aan alle verplichtingen en schulden 
wettiglik door het genoemd komitee aangegaan. 

4. Wat aangaat hospitalen gevestigd na het in 
werking treden van deze Ordonantie, zal enig 
benoemd komitee zodanige bevoegdheden 
bezitten als door de Administrateur per regulatie 
mogen voorgeschreven worden. 

5. (1) De Admimstrateur mag regulaties* 
maken, veranderen en intrekken niet in strijd 
met de bepalingen van deze Ordonantie, ten 
opzichte van de volgende aangelegenheden en 
in 't algemeen voor de betere toepassing van de 
bepalingen 'an deze Ordonantie :-

(a) Voor het vaststellen van de ambtsduur 
van leden van komitees benoemd onder deze 
Ordonantie en voor het voorschrijven van de 
wijze van aftreding van zodanige leden. 
(b) Voor het voorschrijven der dienstvoor
waarden, benoeming, aftreden, salarissen en 
toelagen van personen in dienst van het 
komitee. 
(c) Voor het voorschrijven der voorwaarden 
van opname van patienten in enig hospitaal 
en voor de betaling en invordering van 
fooien door zodanige patienten verschuldigd. 
(d) Voor het voorschrijven van de wijze 
waarop enige gelden door een komitee 
ontvangen, zullen verantwoord worden, de 
wijze waarop de verantwoordingen van 
komitees zullen geschieden en voor het 
audit van verantwoordingen en boeken van 
enig hospitaal, onderworpen aan de voor
waarde dat er minstens Mmmaal in ieder jaar 
een volledige audit der boeken en rekeningen 
van ieder hospitaal zal zijn. 

* Provinoiale Kum·ant, gedatcerd 31 Oktober 19l7, bladzijrle 2-2~--
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HOSPITAA LKOMITEES. 

(e) Voor het voorschrijven der voorwaarden 
waarop enige toelage door de Provinciale 
Adndnistratie verleend of enige andere 
gelden toevertrouwd aan een komitee zullen 
besteed worden. 

(/) Voor het stichten van een pensioen-t 
voorzienings- of weldadigheidsfonds ten 
voordele van enige ambtenaren of beambten 
van een komitee en voor het verlenen van 
pensioenen of gratifikaties aan zodanige 
ambtenaren of beambten bij aftreding en 
voor het verplichten van enige zodanige 
ambtenaren of beambten om bij te dragen 
tot enig zodanig pensioen-, voorzienings- of 
weldadigheidsfonds. 

(2) De regulaties gemaakt krachtens de be
palingen van de Epidemiese Ziekt Jn Ordonantie, 
1~l05, of enige wijziging er van, bestaande op de 
d.ttum. van het in werking treden van deze 
Ordonantie, zullen van volle kracht en toepassing 
zijn totdat zodanige regulaties veranderd of 
ingetrokken zijn krachtens de bepalingen van 
deze Ordonantie. 

(3) Alle regulaties gem.aakt krachtens de 
bepalingen van deze Ordonantie, of enige 
verandering of herroeping er van, zullen in de 
Provinciale Koerant gepubliceerd worden en 
zullen binnen zeven dagen na zodanige publikatie 
ter tafel van de Provinciale Raad gelegd worden, 
indien de Raad alsdan in sessie is, of indien hij 
niet in sessie is, binnen zeven dagen na de 
aanvang van zijn eerstvolgende sessie of ver
gadering. Enige zodanige regulaties of enige 
verandering of herroeping er van zullen van 
volle kracht en toe passing blij ven tenzij en totdat 
gedurende de sessie waarin zij ter tafel gelegd 
werden, zoals hiervoren bepaald, de Provinciale 
Raad bij besluit de termen van zodanige 
regulaties of van zodanige verandering of 
herroeping er van zal hebben afgekeurd. 

13 

6. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de Hospitaalkomitees 
Ordonantie, 1917. 

Schedule 
V AN HOSPITALEN BEDOELD IN ARTIKEL een. 

Johannesburg. Lijdenburg. 
Pretoria.. Barberton. 
Boksburg. Klerksdorp. 
Krugersdorp. Pietersburg. 
Germiston. 

Ord.No.10 
van 1917. 
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PAARDEWI<JDRESNEN E~ W.EDDENSCHAPPEN 
14 BEPERKINGS WIJZIGINGS. 

Ord. No. H No. 11 van 1917.] [Trad in werking op 10 Oktober 1917. 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot wijziging der Wet be-trekking hebbende op 

Paarde~edrennen en Weddenschappen 

(Goed:geke'urd op 9 Oktouer 1917.) 

ZIJ HET BEPAALD door de Provinciale Raad van Trans
vaal als volgt :-

Definities. 

Aantal 
wedrennen en 
voorwaarden 
verbonden 
aan licenties. 

1. '' Adminstr:tteur " zal betekenen de ambte
naar benoemd krachtens artikel acht en zestig van 
de Zuid-Afrika Wet, 1909, handelende op gezag 
van het Uitvoerend Komitee. 

"Hoofdwet" zal betekenen de Paardewedrennen 
en Weddenschappen Beperkings Wet, 1909. 

2. (1) Niettegenstaande enigiets daarmede _in 
strijd in de hoofd wet, zal iedere licentie of 
vernieuwing er van verleend na het in werking 
treden van deze Ordonantie aan enig persoon of 
vereniging van personen tot het houden van 
wedrennen overeenkomstig met de hoofdwet, 
geacht worden het houden te machtigen van 
vijftien wedrennen en niet meer gedur(jnde de 
geldigheid er van. 

(2) De Administrateur zal alle van de volgende 
voorwaarden aan enige licentie of vernieuwing er 
van verbinden :-

(a) Niemand zal tot het wedrenterrein op 
enige dag waarop een wedren gehouden wordt 
toegelaten worden zonder betaling van een 
minimum kosten van vijf shillings, tenzij 
zodanig persoon in het bezit zal zijn van 
een certifikaat uit.gereikt door of met 
machtiging van ue gelicentieerde, verkla
rende dat zodanig persoon een bona fide 
eigenaar of africhter of bona fide werkzaam 
is in verband met de wedren of lid is van 
de klub of vereniging die de wedren houdt 
en aan de gelicentieerde een jaarlikse bijdt"age 
betaald heeft, waarvan het bedrag door de 
klub of vereniging zal vastgesteld en door 
de Administrateur zal zijn goedgekeurd; 
(b) Geen persoon beneden de leeft.ijd van 
zestien jaren andere dan jockeys, zal tot het 
wedrenterrein toegelaten worden op enige 
dag waarop een wedren gehouden wordt. 
(c) Er zullen door de gelicentieerde geen 
wedrennen gehouden worden andere dan op 
het in de licentie genoemd wedrenterrein. 
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--·--·--·--------------------

(3) De Administ.rateur mag enige der voor
waarden genoemd in de voorafgaande subsektie 
wijzigen of weglaten in het geval van licenties 
verleend buiten een radius van 25 mijlen van het 
Algemeen Postkantoor, Johannesburg, of buiten 
de M unicipaliteit, Pretoria. 

( 4) Alle bestaande licenties door de Admini
strateur verleend voor het houden van wedrennen, 
zullen onderworpen zijn aan· en vallen onder de 
bepalingen van deze Ordonantie, van de eerste 
dag van November 1917, of de datum van publi
katie er van, welke van beide de laatste datum is. 

3. Enig persoon aan wie enige licentie of enige 
vernieuwing er van voor het houden van wed
rennen zal verleend zijn, hetzij op zijn eigen 
naam of namens een vereniging van personen, zal 
schul.dig zijn aan een overtreding indien hij meer 
dan vijftien wedrennen houdt of vergunt te 
worden gt>houden gedurende de geldigheid van 
zijn licentie of enige voorwaarde aan zodanige 
licentie verbonden breekt of vergnnt verbroken 
te word:m of indien hij verzuimt zodanige 
voorzorgsmaatregelen te nemen als nodig mogen 
.zij n om te vcrzekeren dat aan zodanige voor
waarden voldaan wordt, za] bij veroordeling 
blootstaan aan de straffen voorgeschreven in 
artikel negen van de hoofdwet. De Administra
teur mag ter eniger tijd na zodanige veroordeling 
de licentie intrekken. 

4. De definitie van "wedrendag" in de hoofd
wet zal z~in en is hierbij gewijzigd door het woord 
"twintig '' voor de woorden "vijf en twintig" 
in de plaats te steeen. 

5. (1) De Administrateur mag regulaties maken, 
veranderen en intrekken voor het uitvoeren van 
de strekkingen van deze Ordonantie of de hoofd
wet. 

(2) Enig persoon die de bepalingen van enige 
regulaties, opgemaakt kracbtens de bepalingen 
van dit artikel, overtreedt, zal schuldig zijn aan 
een overtreding en zal bij veroordeling blootstaan 
aan de straffen bepaald in artikel negen van de 
hoofdwet. Ingeval van een veroordeling tegen 
de houder van een licentie, mag de Administra
teur de licentie int.rekken. 

(3) Alle regulaties gemaakt krachtens de bepa
lingen van deze Ordonantie of enige verandering 
.of intrekking er van, zullen in de Prov£nc1:aze 
Koerant gepubliceerd worden en zullen binnen 
zeven dagen na zodanige publikatie ter tafel van 
-de Provinciale Raad gelegd worden~ indien de 
Raad alsdan in sessie is, of indien hij niet in 

Nakomen van 
voorwaarden
intrekking 
van licentie. 

Wijziging van 
artikel twee 
van hoofdwet. 

Regulaties. 

Ord. No.11 
van 1917. 
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Ord. No.11 
van 1917. 

PAARDEWE.DREN~EN EN WEDDENSCHAPPEN 
REPERKINGS WIJZIGil'iGS. 

Hi PLAATSELIK BESTUUR WIJZIGINGS. 

Korte titel. 

sessie is, binnen zeven dagen na aanvang van zijn 
eerstvolgende sessie of vergadering. Enige zo
danige regulaties of enige verandering of intrek
king er van zullen van volle kracht en toepasRing 
blijven, tenz~i en totdat gedurende de sessie waar
in zij ter tafel gelegd werden, zoals hiervoren 
bepaald, de Provinciale Raad b~ besluit de bepa
lingen van zodanige regulaties of van zodanige 
verandering of intrekking zal afgekenrd hebben. 

6. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Paardewedrennen en 
Weddenschappen Beperkings Wijzigings-ordo
nantie, 1917, en zal als e€m gelezen worden met 
de hoofdwet. 

Ord.No.12 No. 12 vanl917.] [Trad in werking 17 Oktober 1917. 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot verdere wijziging van de P1aatselik Bestuur 

Ordonantie, 1912. 

(Goedgekmtrd op 9 Oktober 1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

Wijziging van 1. Artikel een en zevenUg van de Plaatselik 
artikel een en Bestuur Ordonantie, 1912, zal zijn en is hierbij 
zett'entig van gewijzigd door subsektie (14), zoals gewijzigd 
Ordonantie d 'k 1 d Pl No. 9 van oor art1 e zes van e aatselik Bestuur Wijzi-
1912. gings-ordonantie, 1915, te schrappen en de in-de

plaatsstelling daarvoor van de volgende 11.ieu we 
subsektie (14) :-

(14) enig roerend of onroerend eigendom 
van de Raad te verhuren, verkopen of op 
andere wijze vervreernden of van de hand 
te zetten, waaronder begrepen het verlenen 
van prospekteerrechten, optiekontrakten en 
de vervreernding van rt-chten op mineralen, 
edele en onedele metalen en edele gesteenten 
op dorpsgronden op enigerlei wijze daartoe 
bevoegd krachtens en onderworpen aan de 
bepalingen van de Edele en Onedele Metalen 
Wet, 1908, en enige wijziging er van, en de 
Edele Gesteenten Ordonantie, 1903, en enige 
wijziging er van, mits-
(a) dat, behalve in het geval van enig on

roerend eigendom waaromtrent door de 
wet speciale bepaling gemaakt is, en 
behalve in het geval van huurkontrak
ten, andere dan huurkontrakten van 
dorpsgronden, Riet vereist notarieel 
bekrachtigd krachtens artikel negen en 
f'l!J'intig van de Transport Belastings 
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PLAATSELIK BESTUUR WIJZIGINGS. 

Proklamatie (No. 8) van 1902, of enige 
wijziging er van, geen verkorJp, verhuur 
of vervreemdingvan onroerend eigendom 
of de vervreemding van enige rechten 
op mineralen of het verlenen van enige 
prospekteer- of optiekontrakten zal 
plaats hebben of van toepassing zal zijn 
totdat de vergunning van de Admini
strateur verkregen is; 

(b) dat, be halve in het geval van een huur 
kontrakt opzegbaar door niet meer dan 
drie maa11den kennisgeving van beide 
zijden voorafgaande aan het verkrijgen 
van zodanige vergunning, het besluit 
van de Raad tot verkoop, verhuur of 
anderszins vervreemden of van de hand 
zet·en van onroerend eigendom of het 
verlenen van zodanige kontrakten of 
huurkontrakten, minstens eenmaal per 
week, gedurende drie achtereenvolgende 
weken zal gepubliceerd worden in een 
of meer nieu wsbladen cirkulerende in 
de mnnicipaliteit; 

(c) dat alle gelden door de Raad ontvangen 
van de ve~·koop van onroerend eigendom 
of het verlenen van zodanige kontrakten 
of huurkontrakten zullen aangewend 
worden voor de aflossing en delging van 
bestaande schuld op zodanige wijze, of 
waar geen schulden zijn, voor zodanige 
kapitaaluitgaaf, als de Raad op een rap
port van het financieel komitee mag 
bepalen ; mits dat gelden ontvangen 
voor huurkontrakten aangegaan voor 
een tijclperk van minder dan tien jaren 
znllen aangewend worden naar gelang 
de Raad mag dienstig achten. 

2. De Plaatselike Autoriteiten Grond Ordo
nantie (No. 9 van 19H)) zal zijn en is hierbij her
roepen. 

3. Niettegenstaande enigiets daarmede in strijd 
in de Dorpenwet, 1907, of enige wijziging er van, 
zal, onderworpen aau de goedkeuring van de 
Administrateur verkregen onder subsektie (14) 
van artikel een en zevenUg van de Plaatselik 
Bestuur Ordonantie, 1912, een stads- of dorpsraad 
zijnde de geregistreer~1e eigenaar van een dorp als 
in de gezegde wet omschrflven, gerechtigd zijn enig 
perceel daarin te verhuren voor een tijdperk van 
hoogstens twintig jaren zonder enige optie tot 
vernieuwing na dat tijdperk. 

4. Deze Ordonantie mag voor alle doe] einden 
:mngehaald worden als de Plaatselik Bestuur 
\Vijzigings-ordonantie, 1 ~n 7. 

17 

Herroeping 
van Ordonan
tie No. 9 van 
1916. 
Stads- of 
dorpsraad 
mag huur
kontrakten 
verlenen. 

Korte titel. 

-----------------------

Ord.No.l2 
van 1917. 
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18 VIERDE TOEEIGENINGS (DEEL 1917--1918). 

Ord.No.l3 No. 13 van 1917.] [Trad in werking op 17 Oktober 1917. 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een verdere som van hoogstens 

£150,000 voor de diensten van de Provincie Transvaal 
gedurende het jaar eindigende op de 3lste dag van 
Maart 1918. 

(Goedgelceu,rd op 9 Oktober 1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

£150,000 
mogen 
verstrekt 
worden uit 
het 
Provinciaal 
lnkomste
fonds. 

Verstrek
kingen 
.onder deze 
Ordonantie 
aangemerkt 
te worden 
als voorlopige 
-voorschotten. 

Korte titel. 

1. Op en na de eerste dag van April 1917 
mogen uit het Provinciale Inkomstefonds zo<lanige 
sommen geld verstrekt w0rclen, bijeengenomen 
niet meer bedragende dan de som van een hon
derd en vijftig duizend ponden, als van tijd tot 
tijd voor de dienst der Provincie mogen nodig 
z\in, voor het jaar eindigende op de 31ste dag van 
Maart 1918, tot zodanige tijd als daarvoor d<'Or de 
Raad in een Toeeigenings-ordonantie voorziening 
gemaakt is. 

2. Alle sommen, uitgekeerd k1·achtens de bepa
lingen van deze Ordonantie, zullen aangemerkt 
worden als voorschotten op rekening van toe
lagen te worden verleend in een · Toeeigenings
ordonantie, voor het jaar eindigende de een en 
dertigste dag van Maart 1918, en onmiddellik 
bij de aanvang van zodanige Toeeigenings-ordo
nantie zal deze Ordonantie ophouden van kracht 
te zijn en uitkeringen hieronder reeds gernaakt 
zullen geacht worden uitkeringen te zijn gemaakt 
krachtens die Toeeigenings-ordonantie, en zullen 
verantwoord worden overeenkomstig met de 
bepalingen daarvan ; mits dat geen dienste:q, 
waarop geen uitgaaf belopen werd gedurende het 
financieel jaar, eindigende de een en dertigste 
dag van Maart 1917, of waarvoor geen wettige 
machtiging bestaat, geacht zullen worden onder 
deze Ordonantie gemachtigd te zij n. 

3. Deze Ord0nantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Vierde ".roeeigenings 
(Deel 1917 -Hl18) Ordonantie, 1917. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016

0NDERWIJSWET VERDERE WIJZIGINGS (REGULATIES). 19 

No. 14 van 1917.] [Tra<l in werking op 21 November 1917. Ord.No.1'1 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot wijziging van de Onderwijswet Verdere Wijzigings 

(Regulaties) Ordonantie, t 915. 

( Goedgeke1trd op 19 Oktober 1917.) 

Z LT HET BEP AALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

1. (1) Subartikel (3) behorende bij artikel een 
van Or<lonantie No. 3 van 1915 wordt en is hier
bij gewijzigd door weg te laten de woorden "tot 
zeven dagen van en na de eerste zitting van de 
Provinciale Raad onmiddellik volgende op zo
danige publikatie en zullen daarna ophouden van 
enige kracht of toepassing te zijn tenzij en totdat 
z\i hij besluit van de Provinciale Raad bekrach
tigd zijn," en daarvoor in de plaats te stellen cle 
volgencle woorden: · "en zullen binnen zeven 
dagen na zulke publikatie op de tafel van de 
Provinciale Raad gelegd worden indien de Pro· 
vinciale Raad dan zit. of als hij niet zit binnen 
zeven dagen na het begin van zijn eerstvolgende 
zitting of vergadering." 

(2) Subartikel (4) behoren<le bij artikel een 
wordt en is hierbij herroepen An het volgende 
nieuwe subartikel daarvoor in de plaats gesteld: 
"al die regulaties of enige verandering of her
roeping daarvan zal in volle kracht en werking 
hlijven tenzij en totdat gedurende de zitting 
waarin zij op de tafel van de Provinciale Raad 
gelegd z\jn, zoals hiet·boven bepaald, de Provin
ciale Raad bij besluit zal hebben afgekenrd de 
bepalingen van zulke regulaties of 'an zulke 
verandering of herroeping claarvan." 

Wijzirring van 
artikel een 
van Ordo
nantie No. 3 
van 1915. 

2. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaalcl warden als dA Onderwijswet V erdere 
Wijzigings (Regulatie ~) Ordonantie, 1917. 
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Ord.No.15 No.15 van 1917.] [Trad in werking op 12 Desember 1917. 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een verdere som van hoogstens 

£150,000 voor de diensten van de Provincie Transvaal 
gedurende het jaar eindigende op de 31 ste dag van 
Maart 1918. 

( Goedgekeurd (p 23 November 1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

£150,000 
magen 
verstrekt 
warden uit 
het 
Pravinciaal 
Inkamste
fands. 

Verstrek
kingen 
onder deze 
Ordanantie 
aangemerkt 
te warden 
als vaarlapige 
vaarschatten. 

Karte titel. 

1. Op en na de eerste dag van April 1Hl7 
mogen uit het Provinciale Inkomstefontls zodanige 
sommen geld verstrekt worden, b~jeengenomen 
niet meer bedragende dan de som van een hon~ 
derd en vijftig duizend ponden, als van tijd tot 
t~jd voor de dienst der Provincie mogen noclig 
zijn, voor het jaar eindigende op de illste dag van 
lHaart 1918, tot zodanige tijd als daarvoor door de 
Raad in een Toeeigenings-ordonantie voorziening 
gemaakt is. 

2. Alle sommen, uitgekeerd krachtens de bepa
lingen van deze Ordonantie, zullen aangemerkt 
worden als voorschotten op rekening van toe
lagen te worden verleend in eeu Toeeigenings
ordonantie, voor het jaar eindigende de een en 
dertigste dag van Maart 1918, en onmiddellik 
bij de aanvang van zodanige Toeeigenings-ordo
nantie zal deze Ordonantie ophouden van kracbt 
te z~jn en uitkeringen hieronder reeds gemaakt 
zullen geacbt worden uitkeringen te zijn gemaakt 
krachtens die Toeeigenings-ordonantie, en zullen 
verantwoord worden overeenkomstig met de 
bepalingen daarvan ; mits dat geen diensten, 
waarop geen uitgaaf belopen werd gt>.durende het 
financieel jaar, eindigende de een en dertigste dag 
van Maart 1917, of waarvoor geen wettige 
machtiging bestaat, geacht zullen worden onder 
deze Ordonantie gemachtigd te z\jn. 

3. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Vijfde Toeei!Sfmings 
(Deel 1917-1918) Ordonantie, 1917. 
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No. 16 van 1917.] [Trad in werking op 18.Desember 1917. Ord. No.16 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Voorziening makende voor het licentieren van book

makers en voor het op1eggen van een be1asting op 
de bedragen door zodanige bookmakers uit te betalen 
ter voldoening van weddenschappen aangegaan op 
paardewedrennen. 

( Goed gekeurd op 15 Des ember HH 7.) 

ZIJ HET BEPAALD door de Provinciale Raad van Trans
vaal als volgt :- .. 

1. In deze Ordonantie, tenzij in strijd met de Verklaring 
samenhang, zal- van uitdruk· 

"Administrateur" betekenen de ambtenaar 
benoemd krachtens artikel acht en zestig van de 
Zuid-Afrika Wet, 1909, of enige wijziging er van, 
handelendE:- op gezag van het Uitvoerend Komitee ; 
"bookmaker" b8tekenen enig persoon die op 
enig wedrenterrein enig geld, waarborgsom of 
artikel van waarde, in welke vorm ook, aanneemt 
of ontvangt of overeenkomt aan te nemen of te 
ontvangen, als of ter vergoeding voor enige ver
zekering, verplichting, belofte of overeenkomst, 
uitdrukkelik of stilzwijgende, om daarna enig 
geld of artikel van waarde te bfltalen of te geven 
op enige afloop of gebeurlikheid van of betrek
king hebbende op ~nige paardewedren, zoals om
schreven in de Paardewedrennen en Wedden
schappen Beperkings Wet, 1909, of enige wijzi
ging er van, of als of voor vergoeding voor het 
waarborgen van betaling of geven door enig ander 
persoon van enig geld of artikel van waarde op 
enige zodanige afloop of gebeurlikheid als voor
zegd. De uitdrukking "bookmaker" zal niet 
insluiten enig persoon die werkzaam is in ver
band met enige totalisator, zoals omschreven in 
de voornoemde wet of enige wijziging er van; 
"klub" hetekent>n enig persoon of vereniging van 
personen gelicentioerd voor het houd(m van 
wedrennen krachtens de bepalingen van de 
Paardewedrennen en W eddenschappen Beper
kings Wet, 1909, of enige wijziging er van, en zal 
voor het doel der strafbepalingen van deze 
Ordonantie betekenen de persoon op ':'iiens naam 
de licentie uitgereikt is ; 
"kommissaris" betekenen de Kommissaris voor 
Binnenlandse Inkomsten of enig ambtenaar 
wettiglik in die hoedanigheid optredende ; 
"licentie" betekenen een licentie in de vorm 
door de Administrateur voorgeschreven ; 

kingen. 
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Bookmakers 
te worden 
gelicentieerd. 

Bookmakers 
bij Ontvanger 
van 
Inkomsten 
voor licientie 
aanzoek te 
doen. 

Licentics
hoe gekanse
leerd. 

"magistraat" betekenen een magistraat, ass is
tent magistraat of gedetacheerd magistraat of 
enig ambtenaar wettiglik in die hoedanigheid 
optredende. 

2. Van en na het in werking treden van deze 
Ordonantie zal niemand wettiglik bevoegd z~jn 
het beroep van een bookmaker uit te oefenen 
tenzij hij in 't bezit is van een licentie uitgereikt 
krachtens de bepalingen van deze Ordonantie, en 
enig persoon die enig zodanig beroep zal uit
oefenen zonder in 't bezit te zijn van een 
licentie als voorzegd, zal schuldig zijn aan een 
overtreding op deze Ordonantie en zal bij veroor
deling blootstaan aan een boete van hoogstens 
een honderd pond en of bij wan betaling aan 
gevangenisstraf met of zonder dwangarbeid voor 
een tijdperk van hoogstens zes maanden. 

3. Enig persoon die een licentie wenst uit te 
nemen, zoals voorgeschreven door de bepalingen 
van het voorafgaand artikel, zal applikatie maken 
bij de naaste Ontvauger van Inkomsten, en 
zodanige licentie zal verleend worden tegen 
betaling van een registratiefooi van vijf ponden. 
Iedere zodanige licentie zal geldig zijn voor een 
tijdperk van twaalf maanden van de datum van 
nitreiking er van, tenzij zodanige licentie vroeger 
ingetrokken of beeindigd wordt, l'-Oals hierna 
voorgeschreven is. 

4. Een magistraat mag bij veroordeling van 
enig bookmaker, wegens enige overtreding van de 
bepalingen van deze Ordonantie, de aan hem 
uitgereikte licentie intrekken en zodanige licentie 
zal daarop vervallen en afiopen. In geval van 
intrekking krachtens de bepalingen van dit 
artikel zal geen terugbetaling· plaats hebben van 
enig gedeelte van enige registratiefooi. 

Klubs verbo- 5. Enige klub die enig persoon zal VPrgunr.en 
den niet ge- het beroep van bookmaker uit te oefenen op enig 
licentieerde wedrenterrein waarvoor de klub een licentie 
bookmakers 
op wedren- bezit, uitgereikt krachtens de bepalingen van de 
terrein toe te Paardewedrennen en Weddenschappen Beper
laten. kings Wet, 1909, of enige wijziging er van, zal, 

tenzij zodanig bookmaker in 't bezit zal zijn van 
een licentie zoals hiervoren voorgeschreven, 
schuldig zijn aan een overtreding en zal bij ver
oordeling blootstaan aan een straf van hoogstens 
een honderd ponden. In het geval van een ver
oordeling krachtens de bepalingen van dit artikel, 
mag de Administratenr enige -licentie voor het 
houden van wedrennen intrekken, welke aan de 
klub mag uitgereikt zijn krachtens de hepalingen 
van de Paardewedrennen en Weddenschappen 
Beperkings Wet, 1909, of enige wijziging er van. 
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6. Er zal ten behoeve van het Provinciaal 
Inkomstefonds een belasting opgelegd, geheven 
en betaald worden, verschuldigd door ieder 
bookmaker, berekend tegen t wee en een half 
percent op het bruto bedrag van enig geld, 
waarborgsom of artikel van waarde, betaald of 
gegeven of verplicht te worden betaald of 
gegeven door zodanig bookmaker ter vereffening 
van enig{' weddenschap .door hem met enig 
persoon aangegaan, mits dat enig geld, waarborg
som of artikel van waarde, door enig persoon als 
een inzet met zodanig bookmaker gedeponeerd, 
niet begrepen zal worden onder zodanig bruto 
bedrag. 

7. Ieder bookmaker zal bij de Kommissaris of 
enig ander door hem gemachtigd persoon als 
waarborg voor de betalin~ der belasting, in 
deze Ordonantie voorgeschreven, zodanige som 
geld of andere waarborg deponeren als de 
Administrateur bij regulatie mag voorschrij
ven, en geen bookmaker zal zijn beroep 
uitoefenen niettegenstaande het bezit van een 
licentie uitgereikt krachtens artikel twee van 
deze Ordonantie, tenzij hij in het bezit is van een 
kwitantie afgegeven door de Kommissaris of 
ander door hem behoorlik gemachtigd ambtenaar, 
f'rkennende dat de vereiste waarborgsom gedepo
neerd werd, mits dat de Kommissaris aan de 
bookmaker enige som als waarborg gedeponeerd 
zal terugbP-tal"'n b~i a:floop of vroegere beein
diging va'l e11ige licentie uitgereikt krachtens de 
bepalingen vau deze Ordonantie, en verder, mits 
dat de Kommissaris wettiglik gerechtigd zal zijn 
enig bedrag bij hem gedeponeerd krachtens de 
bepalingen van dit artikel te behouden ter· 
betaling of gedeeltelike betaling van enige 
belasting verschuldigd door de bookmaker die de 
waarborgsom deponeert. 

8. Ieder gelicentieerd bookmaker zal, binnen 
zeven dagen na elke wedren waarop hij zijn 
bedrijf heeft uitgeoefend, bij de Kommissaris te 
Pretoria of bij enig ander door hem behoorlik 
gemachtigd ambtenaar een beedigde verklaring 
indienen, aantonende het brnto. bed rag van 
enig geld, waarborgsom of artikel van waarde 
door hem betaald of gegeven of. verplicht te 
worden hdaald of gegeven ter vereffening van 
alle weddenschappen op paardewedrennen, 
waarvan de uitslag beslist werd gednrende 
de voorafgaande wedren en zal terzelfder 
tijd de belasting daarop verschuldigd krach
tens deze Ordonantie hetalen. In geval dat 
de bookmaker geen verplichting opgelopen heeft 

-- --------· ·-----

Oplegging 
van belasting 
op bedragen 
betaalbaar 
door 
bookmakers. 

Waarborg 
door 
bookmakers 
te worden 
gedeponeerd. 

Beedigde ver
klaringen te 
word en 
ingediend 
door 
bookmakers. 
Strafbepaling 

Ord.No.16 
van 1917. 
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Lijst van 
bookmakers 
te worden 
ingediend. 

Strafbepaling 
voor valse 
verklaring. 

Kommissaris 
mag inzage 
van boeken, 
enz., eisen. 

Belasting
hoe ingevor
derd. 

Boeten, enz., 
in Provinciale 
Inkomste
fonds 
inbetaald. 

Politie mag 
vertoon van 
licentie op 
wedrenter
rein 
verlangen. 

voor de betaling van zodanig bruto bedrag als 
voorzegd gedurende enige wedren zal h\i in de voor
geschreven vorm een nil-verklaring indienen. 
Indien enig bookmaker verzuimt de verschuldigde 
belasting te betalen binnen zeven dagen als voorzegd 
of verzuimt enige verklaring zoals door dit artikel 
voorgeschreven in te dienen, dan zal h\j schuldig 
zijn aan een overtreding en de· aan hem uit
gereikte licentie mag, bij veroordeling, door de 
Administrateur ingetrokken worden. 

9. Iedere klub zal verplicht z\jn binnen vier 
dagen na het houden van een wedren aan de 
Kommissaris of enig ander door hem gemachtigd 
persoon een lijst in te dienen van alle bookmakers 
die op zodanige wedren hun berot>p uitoefenden. 
Enige klub die in gebreke zal blijven aan de 
bepalingen van dit artikel te voldoen zal schuldig 
zijn aan een overtreding op deze Ordonantie. 

10. Enig bookmaker (lie opzettelik een valse 
verklaring maakt zal schuldig zijn aan een over
treding op deze Ordonantie en zal bij veroordeling 
blootstaan aan de straffen voorgeschreven voor 
de misclaad van meineed. 

11. De Kommissaris mag van iecler bookmaker 
inzage verlangen van zijn boeken of enige andere 
clokumenten voor onderzoek door hem of enig 
persoon door hem benoemd voor het doel van 
verifikatie van enige verklaringen ingecliend 
krachtens de bepalingen van artikel acht van 
deze Ordonantie. Enig bookmaker die in gebreke 
bl\jft zodanige boeken of dokurnenten te ver
strekken of de Kornmissaris of enig door hem 
benoemd persoon toe te staan zodanige boeken of 
dokumenten te inspekteren, zal schuldig zijn aan 
een overtreding. 

12. De belasting betaalbaar krachtens Je 
bepalingen van deze Ordonantie zal aaugemerkt 
worden een schuld te zijn ver~chuldigd aan de 
Provinciale Administratie van Transvaal en mag 
door vervolging in enig hof van bevoegde j tuis
diktie ingevorderd worden. 

13. Alle boeten en fooien of enige waarborg
sommen, verbeurdverklaard krachtens de bepa
lingen van deze Ordonantie, zullen in het 
Provinciale Inkomstefonds gestort worden. 

14. Enig politiebeambte met of boven de rang 
van sergeant mag op een wedrenterrein op een 
dag waarop een wedren gehouden wordt Yan enig 
bookmaker het vertonen van zijn licentie ver
langen, en enig zodanig bookmaker, die weigert 
zodanige licentie op zodanig verlangen te tonen, 
zal schuldig zijn aan een overtreding. 
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15. Enig persoon die veroordeeld is wegens Strafbepa
een overtreding op deze Ordonantie of enige lingen. 
regulatie daaronder gemaakt, waarvoor geen straf 
bepaald voorgeschreven is, zal blootstaan aan een 
boete van hoogstens vijftig ponden of bij wan-
betaling aan gevangenisstraf met of zonder 
dwangarbeid voor een tijdperk van hoogstens zes 
maanden. 

16. (1) De Administrateur mag regula ties* 
maken, voorschrijvende de vorm van enige opgave, 
licentie of verklaring vereist krachtens deze 
Ordonantie en voorschrijvende de wijze van 
betaling van enige belasting daaronder ver
schuldigd en in 't algemeen voor de toepassing 
der bepalingen er van. 

(2) Enige regulaties gemaakt krachtens de 
bepalingen van dit artikel mogen straffen voor
schrijven ingeval van inbreuk er op. 

(3) Alle regulaties gemaakt krachtens de be
palingen van deze Ordonantie of enige veran
dering of herroeping er van zullen in de 
Pmvinciale Koerant gepubliceerd worden en 
zullen binnen zeven dagen na zodanige publikatie 
ter tafel van de Provinciale Raad gelegd worden, 
indien de Raad alsdan in sessie is, of indien hij 
niet in sessie is, binnen zeven dagen na aanvang 
van zijn eerstvolgende sessie of vergadering. 
Enige zodanige regulaties of enige verandering 
of herroeping er van zullen van volle kracht en 
toepassing blijven tenzij en totdat gedurende 
de sessie waarin zij ter tafel gelegd werden, zoals 
hierboven voorgeschreven, de Provinciale Raad 
bij besluit de bepalingen van zodanige regulaties 
of van zodanige verandering of herroeping er van 
zalafgekeurd hebben. 

Bevoegdheid 
van Admini
stmteur 
regulaties te 
maken. 

17. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de Licentiering van 
Bookmakers en Belasting Ordonantie, 1917. 

Ord.No.l6 
van 1917. 

No. 17 van 1917.] [Trad in werking op 18 Desember 1917. Ord.No.t7 
van t9t7. 

EEN ORDONANTIE 
Tot wijziging der Wet betrekking hebbende op Licentie

fooien verschuldigd door Algemene Handetaren. 

(Goedgekeurd op 15 Desembtr 1917.) 

Z IJ HErr BEP AALD door de Provinciale Raad van Trans
vaal als volgt :-

1. In deze Ordonantie zal :- Definities. 
"algemeen handelaar" betekenen enig per-
soon die een bedr\if of de bezigheid in enige 

* ProvinC'iale KQerant, gedateerd 18 Desember 1917, bladzijde 394:. 
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Herroeping. 

Licentie t~ 
word en 
uitgenomen
strafbepaling. 

ALGEMENE HANDELAARSLICENTIES. 

winkel, magazijn of vaste plaats uitoefent 
waar goederen verkocht of te koop aangebo
den of uitgestald worden en zal insluiten de 
eigenaar, besturend direkteur, bestuurder, 
sekretaris of andt~r persoon die het bestuur 
heeft over een algemene handelaarsbezigheid 
ter plaatse waar zodanige bezigheid of tak
bezigheid zich bevindt, mits dat de nitdruk
king "algemeen handelaar" uiet zal iuslui
ten-

(a) een landbouwer of markttuinier die 
produkten vePkoopt door hemzelf 
verbouwd; 

(b) een fabrikant zoals hierna omschre-
ven; 

"fabrikant" betekenen enig persoon of ver
eniging van personen of maatschappij met 
beperkte verantwoordelikheid, zich bezig 
houdende met de produktie van een afge
werkt artikel van ruwe materialen of van een 
kombin;:ttie van andere materialen ; mits dat 
waar een fabrikant een winkel of plaats_ zal 
hebben waar zijn of andere goederen in 't 
klein verkocht worden, zodanig deel van de 
bezigheid van de fabrikant zal vallen onder 
de definitie van algemeen handelaar en de 
bepalingen van deze Ordonantie zullen op 
zodanig deel en op zodanig deel alleen van 
toepassing zijn. 

2. De Algemene Hctndelaarslicenties Ordo
nantie, l~H6, zal zijn en wordt hierbij van de 
31ste dag van Desember HH7 herroepen. 

3. (l) Op en na de lste dag van Januarie 1918, 
zal ieder algemeen handelaar een licentie uit
nemen voor iedere bezigheid of takbezigheid en 
zal daarvcor een fooi van een pond betalen voor 
ieder kalenderjaar of enig gedeelte er van. 

(2) Enig persoon die in strijd met dit artikel 
de bezigheid van algemeen handelaar zal uit
oefenen zonder in het bezit te zijn van een 
licentie zoals hierin voorgeschreven, zal schuldig 
zijn aan een overtreding van deze 'Ordonantie en 
zal bij veroordeling blootstaan aan een boete van 
hoogstens vijf ponden of bij wanbetaling aan 
gevangenisstraf met of zonder d wangarbeid. voor 
een tijdperk van hoogstens drie r;naanden. 

(3) Applikatie Yoor een algemene hande
laarslicentie zal gedaan worJen bij de naaste 
Ontvanger van Inkomsten of bij enig ander 
ambtenaar die door de Kommissaris voor Binnen
landse Inkomsten mag gemachtigd zijn licenties 
nit te reiken. 

------- --·-·-·----·--- --------------·-···---
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4. Iedere licentie uitgereikt krachtens de bepa
lingen van deze Ordonantie zal op de 31ste dag 
van Desember in ieder jaar vervallen. 

5. Niettegenstaande de herroeping van de Alge
mene Handelaarslicenties Ordonantie, 1916, zullen 
enige licentiefooien verschuldigd krachtens de 
bepalingen van die ordonantie geacht worden een 
schuld te zijn betaalbaHr aan de Provinciale 
Administratie van Transvaal en mogen ter eniger 
tijd door vervolging in enig hof met bevoegde 
jurisdiktie ingevorderd worden door de Kommis
saris voor Binnenlandse Inkomsten handelende 
namens de Provinciale Administratie en enige 
gelden ontvangen krachtens de bepalingen van 
dit artikel zullen in het Provinciaal Inkomste
fonds gestort worden. 

6. Alle gelden ontvangen krachtens deze Ordo
nantie en alle boeten ingevorderd wegens over
tredingen er van, zullen in het Provinciaal 
Inkomstefonds gestort worden. 

7. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Algemene Handelaars
licenties Ordonantie, 1917. 

Geldigheid 
van licentie. 

Licentie
fooien 
betaalbaar 
aan 
Provinciale 
Admini
stratie. 

Boeten in 
Provinciale 
Inkomste
fonds 
te worden 
gestort. 
Korte titel. 

Orcl. No.l7 
van l9l7. 

No. 18 van 1~)1'7.] [Trad in werking op 18 Desember 1917. Ord. No.l8 
van l9l7. 

EEN ORDONANTIE 
Voorziening makencle voor de Oplegging van een Belas
ting gebaseerd op Toegangsprijzen tot Weclrenterreinen. 

(Goedgekettrd op 15 Desember 1917.) 

Z IJ HET BEPAALD door 
Transvaal als volgt :-

de Provinciale 

1. In deze Ordonantie, t~nzij in strijd met de 
samenhang, zal-

" Administrateur" betekenen de ambtenaar be
noemd krachtens artikel acht en zestig van 
de Zuid-Afrika Wet, 1909, of enige wijzi
ging er van, handelende op gezag van het 
Uitvoerend Komitee ; 

" toegang " betekenen de toelating van enig 
persoon tot een wedren na betaling van de 
prijs of jaarliks3 kontributie genoemd in 
subartikel (2) (a) van artikel twee van de 
Paardewedrennen en W eddenschappen 
Beperkings W~jzigings Ordonantie, 1917 ; 

Raad van 

Verklaring 
van uitdruk 
kingen. 
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Gelicentieer
de opga ven te 
verstrekken 
en waarborg 
te geven. 

"Kommissaris" betekenen de Kommissaris 
voor Binnenlandse In komsten of enig 
ander persoon wettiglik in die hoedanig
heid optredende ; 

"gelicentieerde" betekenen de persoon op 
wiens naam een licentie zal verleend zijn 
krach tens de bepalingen van de Paarde
wedrennen en W eddenschappen Beper
kingsWet, U)09, of enige w\jziging er van; 
mits dat zodanige licentie de voorwaarden 
inhoudt voorgeschreven in subartikel (2) 
(a,) van artikel twee van de Paardewed
rennen en Weddenschappen Beperkings 
Wijzigings Ordonantie, 1917; 

" wedren terre in " betekenen de grond 
waarvoor een licentie voor het houden 
daarop van wedrennen zal verleend zijn 
krachtens de bepalingen van de Paarde
wedrennen en W eddenschappen Be per
kings Wet, 1909, of enige w\jziging er van; 
mits dat de aldus verleende licentie de 
voorwaarden inhoudt voorgeschreven in 
subartikel (2) (a) van artikel ::uJee van de 
Paardewedrennen en W eddenschappen 
Beperkings Wijzigings-ordonantie, 1917. 

2. (1) Op en na de datum van het in werking
treden van deze Ordonantie zal niemand toege
laten worden tot enig wedrenterrein op een dag 
waarop een wedren gehouden wordt tenzij en 
totdat de gelicentieerde-

( a) door de Kommissaris goedgekeurde rege
lingen gemaakt heeft voor het verstrekken 
van opgaven van het aantal personen tot het 
wedrenterrein toegelaten en van het bedrag 
betaald voor zodanige toelating gedurende 
enig tijdperk hetwelk door de Kommissaris 
mag voorgeschrewm worden en ten genoege 
van de Kommissaris waarborg gegeven heeft 
voor de betaling van de belasting krachte11s 
deze Ordonantie opgelegd ; 
(b) in het bezit iErvan een kwitantie getekend 
door de Kommissaris erkennende dat de 
waarborg als voorzegd gegeven is. 

(2) Indien aan enig persoon de toegang tot een 
wedrenterrein verleend is in strijd met de bepa
lingen van dit artikel, dan zal de gelicentieerde 
schuldig zijn aan een overtreding op deze Ordo
nantie en zal bij veroordeling blootstaan aan een 
boete van hoogstens vijftig ponden of bij wan
betaling aan gevangenisstraf met of zonder dwang
arbeid voor een tijdperk van hoogstens zes 
maanden. 
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(3) In het geval van een veroordeling krach
tens de bepalingen van dit artikel mag de Admi
nistrateur enige licentie voor het houden van 
wedrennen intrekken, welke aan de gelicentieerde 
uitgereikt werd krachtens de bepal{ngen van de 
Paardewedrennen en Weddenschappen Beper
kings Wet 1909 of enige wijziging er van. 

(4) De Kommissaris zal wettiglik bevoegd zijn 
ten hehoeve van het Provinciaal Inkomstefonds 
-enig heclrag te behouden gedeponeerd als waar
borg krachtens de bepalingen van dit artikel, ter 
betaling of gedeeltelike betaling van enige belas
ting verschuldigd krachtens deze Ordonantie door 
d.e gelicentieerde die de waarborg deponeert. 

3. Gerekend van de datum van het in werking 
treden van deze Ordonantie zal er ten behoeve 
van het Provinciaal Inkomstefonds een belasting 
<>pgelegd, geheven en betaald worden berekend 
tegen twintig percent op alle betalingen gedaan 
door personen voor toegang tot een wedrenterrein 
<>peen dag waarop enige wedren gehouden wordt. 
De belasting zal door de gelicentieerde betaald 
worden op zodanige wijze en op zodanige tijden 
als de Administrateur per regulatie mag voor
schrijven. 

4. De belasting betaalbaar krachtens de bepa
lingen van deze Ordonantie zal aangemerktworden 
een schuld te zijn verscliuldigd aan de Provin
ciale Administratie van Transvaal en mag door 
vervolging in enig hof van bevoegde jurisdiktie 
ingevordercl worden. 

5. De Kommissaris of enig door hem daartoe 
behoorlik schriftelik gemachtigd ambtenaar zal 
wettiglik gerechtigd zijn op redelike tijden een 
wedrenterrein op. te gaan, hetzij er al dan niet een 
wedren gehouden wordt, met het doel zich te 
overtuigen of aan de bepalingeu van deze Ordo
nantie of van enige regulaties daaronder opge
maakt voldaan wordt of volclaan is geworden. 
Indien enig persoon de toegang van enig aldus 
gemachtigd ambtenaar zal beletten of belem
meren, clan zal hij schuldig zijn aan een over
treding tegen deze Ordonantie. 

6. De Kommis::mris mag enig ambtenaar schrif
tt:>likmachtigen van een gelicentieerdeteverlangen 
enige boekE~n, dokumenten of andere bescheiden, 
gebruikt in verband met het houden van wedren
nen, voor inspektie te tonen, en enig pPrsoon die 
weigert enige zodanige boeken, dokumenten of 
hescheiden te tonen of zodanig ambtenaar te 
vergunnen ze te inspekteren, of enige machine 
of draaihek, zal schuldig zijn aan een overtreding 
op deze Ordonantie. 

Oplegging 
van belasting 
op toegangs
prijzen tot 
wedrenter
reinen. 

Verhaal van 
belasting. 

Bevoegdheid 
op wedren
terrein te 
gaan. 

Kommissaris 
mag overleg
ging van 
boeken, enz., 
verlangen. 

OrcL No.18 
van 1917. 
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Ord.No. f8 Boeten, enz., 
van f9 f 7. in Provinciaal 

lnkomste
fonds gestort. 

Strafbepa
lingen. 

Administra
teur mag 
regulaties 
maken. 

Regulaties te 
worden ge
publiceerd en 
ter tafel van 
Provinciale 
Raad te 
word en 
gelegd. 

7. Alle boeten en fooien, ontvangen krachtens de 
bepalingen van deze Ordonantie of van enige 
ragulaties daaronder gemaakt, zullen in het Pro
vinciaal Inkomstefonds gestort worden. 

8. l:(nig pet·soon Jie veworde3ld is wegens. 
een overtreding van deze Ordonantie of van 
enige regulatie daaronder gemaakt, waarvoor geen 
straf speciaal bepaald is, zal bij veroordeling 
blootstaan aan een boete van hoogstens vijftig 
ponden of bij wanbetaling aan gevangenisstraf 
met of zonder harde arbeid vo::>r een tijdperk van 
hoogstens zes maanden. 

9. (1) De Administrateur · mag regulaties* 
maken, veranderen en intrekken, niet in strijl'l 
met de bepalingen van deze Ordonantie :-

(a) voor het voorschrijven van enige vormen 
of opgaven die hij mag nodig achten voor de 
behoorlike toepassing van de bepalingen van 
deze Ordonantie en voor het verplichten van 
enig gelicentieerde om zodanige vormen of 
opgaven op zodanige tijden en aan zodanige 
personen als hij mag voorschrijven in te 
dienen ; 
(b) voor het verplichtend stellen van het ge
hruik van afsluitingen of mechaniese vin
dingen door de Kommissaris goedgekenrd 
voor het toelaten van personen tot wed
renterreinen en voor het verzekeren van 
behoorlike opgaven van alle aldus toegelaten 
personen; 
(c) voor het verzekeren van de betaling van 
enige belasting verschuldigd krachtens de 
bepalingen van deze Ordonantie en voor
scbrijvende de wijze waarop zodanige beta
ling zal gedaan worden en in 't algemeen 
voor het voldoen aan de bepalingen van deze 
Ordonantie. · 

(2) Enige regulaties opgemaakt krachtens de 
bepalingen van deze Ordonantie mogen straffen 
bepalen, niet meer bedragende dan die genoemd 
in artikel acltt, in het geval van inbreuk er op. 

10. Alle regulaties gemaakt krachtens de he
palingen van deze Ordonantie en enige verande
ring of intrekking er van, zullen gepubliceerd 
worden in de Provincialc Koerant en zullen 
binnen zeven dagen na zodanige publikatie ter 
tafel van de Provinciale Raad gelegd worden 
indien de Raad alsdan in sessie is of indien hij; 
niet in sessie is, binnen zeven dagen na de aan
vang van zijn eerstvolgende sessie of vergadering. 
Enige zodanige regulaties of enige verandering of 
intrekking er van zal van volle kracht en toepas
si~g blij ven ten %ij en totdat gedurende de sessie 

---- ~-- ------~----- -----------

* Provinoiale Koerant, gcdat~~~d is-Desember 1917, bladz\jdc 394. 
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waarin zij ter tafel gelegd werden, zoals · l).ierin Ord. No.18 
te voren bepaald, de Provinciale Raad bij besluit van 1917. 
de bopalin~en van zollanige reguhttie., of van 
zodanige verandering of intrekking er van zal 
afgekeurd hebben. 

11. Deze Ot·donantie Inag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de 'l'oegang tot \Ved1·en-
terreinen (Belasting) Ordonaritie, 1917, en zal op 
zodanige datum in we~·king treden alE!_ de Atlmi
nistrateur bij Proklamatie':' ma.g verkla.ren. 

No. 1 ~) van 1917. J [Tra.d in werking op 31 Desember 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Voorziening makende voor het op1eggen van be1astingen 

op bewoners van woonhuizen en vrijgeze11en. 

(Gocdgelfe'urd op 15 Desentber· 1~H7.) 

Zij HET B. EPAALD <.loor de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

HOOFDSTUK I. 
VVoonkttisbelastiu,q. 

1. Van en na <le 1ste Januarie 191" zal m· ten Heffing van 
behoeve van het Provinciaal Inkornstefonds Aen een woon
belastiug opgelegd op en itlg,.wor<.leru won1eu huisbelasting. 

van de bewoners van a.lle woonhuizen binnen de 
Provincie volgens de scha.len en berekend op de 
wijze zoals hierna bepaald is. 

2. Voor de doeleinden van dit hoof<lstuk en Verklaring 
tenzij in strijd met de samenhang, zal van uitdruk-

" . kingen. " bewoner betekenen emg persoon die op 
31 Desember 1917 een woonhuis of enig 
gedeelte er van zal bewonen of gerechtigd 
zal zijn het te bewonen; 

"woonhuis" betekenen vier of meer kamers 
gezamenlik geokkupeerd als een woning 
door enig persoon hetzij dat zodanige 
kamers in een of meer gebouwen bevat 
zijn; 

"kamer" betekenen enige afgescheiden kamer 
of vertrek of enig gedeelte van een ge
bonw gehee! afgescheiden van de rest van 
het gebonw door een munr of andere 
afscheiding en geschikt om Lewoon < i te 
worden, doch zal niet insluiten enig ge
Jeelte van een gebouw volgens koustruktifl 

" Provi;wi,~,le Koe;•ant, gedateerd 18 Desember 1917, bladzijde 391. 

Ord.No.19 
van 1917. 
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gen. 

Hurs- EN VRIJGEZELLENBELASTrNG. 
------------------- ----

bestemd voor en uitsluitend gebruikt als 
een gang, provisiekamer, baflkamer of 
kelder. 

3. Behalve 7.0als bepaald in artikel viP-r van 
deze Ordonantie, zal de belasting door de bewoner 
van ieder woonhuis, naar de volgende schalen 
verschuldigd zijn :-

(a) voor woonhuizen bevattench'\ vier kamers 
en niet meer dan twaalf kamers, de som van 
vijf shillings voor iedere kamer; 
(b) voor woonhuizen bevattende meer dan 
twaalf kamers, vijf shillings voor iedere kamer 
tot op twaalf en bovendien twee shillings en 
zes pence voor iedere kamer boven de twaalf 
kameffl. · 

4, (1) Waar enig woonhuis zal verhuurd zijn 
in afzonderlike gedeelten als logiesl::amers, woon
vertrekken of gedeeltelike woningen aan ver
schillende personen, zal enig zodanig gedeelte 
afzonderlik verhuurd tegen een bruto maandelikse 
huurprijs van minstens vier pond, aangemerkt 
worden een afzonderlik woonhuis te z\in en de 
bewoner er van zal aan de belasting onderhevig 
zijn tegen de volgende schalen :-

V oor de eerste vier pond a·:m maandeJ,ikse 
huurprijs de SOPJ. van een pond, opklimmende 
met vijf shillings voor iedere ekstra twee 
pond aan rnaandelikse huurprijs boven de 
vier pond. 

Waar de huurprijs betaald voor een 
gedeelte van een woonhuis begrepen 
is onder een hedrag betaald voor kost 
en inwoning, zal de Ontvanger van In
komsten de huurwaarde van zodanig gedeelte 
schatten. 

(2) Waar enig woonhuis verhuurd is in afzon
derlike gedeelten als logieskamers, woonvertrek
ken of gedeeltelike woningen, zal de persoon die 
zodanige logieskamers, woonvertrekken of ge
deeltelike woningen verhum·t, beschouwd worden 
de hewoner te zijn van iedere kamer in zodanig 
woonhuis, waarvoor de belasting nietverschuldigd 
is onder de voorafgaande subsektie en de belasting 
zal door zodanig persoon verschuldigd zijn, 
volgens de schalen voorgeschreven in artikel drie. 

5. Er zal geen belasting verschuldigd zijn voor 
(1) woonhuizen gehruikt voor hospitalen en 
gesuhsidieerd door de Staat, liefdadige in
richtingen, kosthuizen of logieshuizen die 
gehouden worden in verband met scholen, 
geregistreerd ten kantore van het Trans..vaalse 
Departement van Onderwijs; 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016

HUIS- EN VRIJGEZELLEBELASTING. 

(2) woonhuizen niet van europese konstruktie 
en uitsluitend door naturellen bewoonu; 
(3) kamers uitsluitend gehruikt door 
bedienden werkzaam bij de bewoner van 
een woonhuis en die geen inwendig middel 
van verbinuing hebben met zodanig woon
huis; 
( 4) woonhuizen bewoond door weduwen niet 
onderhevig aan de N ormale U 11ie Inkomste
helasting. 

6. De belasting zal betaald worden aan de 
Ontvanger van Inkomsten van het distrikt waarin 
het woonhuis gelegen is, niet later clan de 28ste 
Februarie 1918. Indien enig bewoner of persoon, 
beschouwd een bewoner van enig woonhuis te 
zijn, in gebreke blijft de belasting op de voor
noemde datum te betalen, clan zal hij het ver
schuldigd bedrag voor iedere maand of gedeelte 
van een maand gedurende welke hij met de 
betaling ten achter is, een som gevoegd worden 
berekend tegen tien percent op het bedrag der 
belasting. Zodanig ekstra bedrag zal als deel van 
de belasting invorderbaar zijn. 

7. Ieder bewoner aan de belasting onderhevig 
wanneer hij hetaling ervan aanbiedt zal aan de 
Ontvanger van Inkomsten van het distrikt een 
deklaratie verstrekken op de voorgeschreven 
vorm, vermeldende zodanige biezonderheden als 
mogen vereist worden ten opzichte van de in
Wt'ndige bouw van zijn woonhuis en ten opzichte 
van het doel waarvoor enig gedeelte ervan 
gebruikt wordt en geen belasting zal door een 
ontvanger in onh angst genom en word en tenzij 
vergezeld van de voornoemcle deklaratie. 

8. Het zal de plicht zijn van ieder persoon die 
een woonhuis of enig gedeelte er van verhuurt 
en van ieder behoorlik gemachtigd agent van 
zodanig persoon de Ontvauger van Inkomsten 
op verzoek binnen dertig dagen van zodanig 
verzoek te voorzien van een opgaaf op de 
voorgeschreven vorm, vermeldende zodanige 
biezonderheden als mogen vereist worden ten 
opzichte van ieder woonhuis of gedeelte er van 
op 31 Desember 1917 verhum·d, wat betreft de 
persoon aan wie zodanig woonhuis of gedeelte er 
van verhuurd is en wat betreft de huurprijs 
betaald voor de bewoning van enig gedeelte van 
een woonhuis. 

Mocht enig zodanig persoon of agent, als 
voorzegd, verzuimen of nalaten de voornoemde 
opgaaf te verstrekken hinnen het voorgeschreven 
tijdperk of enige vereiste biezonderheden achter
houclen, clan zal hij buiten en behalve de straffen 
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Ord.No.l9 
van 1917. 
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voorg8schreven in artikel V!)jtien persoonlik aau
sprakelik zijn voor enige belasting niet van d~ 
bowoner i ngevorderd ter oorzake van zij n ver
zuim of achterhouding. 

9. De Ontvanger van Inkomsten of enig door 
hem behoorlik schriftelik gemachtigd persoon
welke machtiging getoond moet worden op ver
zoek-zal wettiglik bevoegd zijn op alle redelike 
uren enig woonhuis of kamer binnen te gaan, 
met het doel de belasting vast te stellen verschul
digd voor zodanig woonhuis of kamer, en enig 
per·soon die zodanig gemachtigd beambte tijdens 
hij aldus wettiglik optreedt zal belemmeren of 
hinderen, zal schuldig zijn aan een oveetreding 
en b~j veroordeling kunnen beboet worden met 
hoogstens tien pond, of bij wan betaling kunnen 
gestraft worden met gevangenisstraf met of 
zonder dwangarheid voor een tijdperk van hoog
stens twee maanden. 

HOOFDSTUK II. 

V rijgezellebelasUng. 

10. Van en na de 1ste Januarie 1918 zal er ten 
behoeve van het Provinciaal Inkomstefonds een 
hoofdbelasting van een pond opgelegd en inge
vorderd worden van ieder volwassen vrijgezel 
(ander dan een naturel) gewoonlik woonachtig in 
de Provincie, gedurende de twaalf maanden. 
eindigende 31 Desember 1917. 

11. Voor het doel van dit hoofdstuk en tenzij 
in strijd met de samenhang zal 

"vrijgezel" betekenen, ieder ongehuwd mans
persoon, die op de 1ste J an uarie 1917 
boven de leeftijd van een en twintig jaren 
was en zal insluHen een weduwnaar zonder 
een minderjarig kind of kinderen ; 

"gewoonlik woonachtig" betekenen wonende 
binnen de Provincie voor niet minder clan 
negentig achtereenvolgende dagen gedu
rende de twaalf maanden eindigencle 31 
Desember 1917. 

12. De hoofdbelasting zal door ieder vrijgezel 
betaald worden aan de Ontvanger van Inkomsten 
van het distrikt waarin hij woonachtig is, niet 
later dan de 28ste Februarie 1918. 

Indien enig vrijgezel verzuimt of nalaat de 
genoemde belasting op de voorzegde datum te 
betalen, zal er bij het verschuldigd bedr3g voor 
iedere maand of gedeelte van een maand, geu u
rende welke hij met de betaling ten achter is, een 
som gevoegd worden, berekend tegen tien percent 
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van het bedrag der be lasting en zodanig ekstra Ord. No.19 
he drag zal aangemer kt word en deel uit te maken van 1917. 
van en invorderbaar zijn met de hoofdbelasting. 

13. Van de hoofdbelasting zullen vrijgesteld Vrijstellingen 
zijn-

(1) vrijgezellen onderhevig aan de belasting 
opgelegd onder Hoofdstuk I hiervan ; 
(2) vrijgezellen die als studenten geregeld 
enige erkende onderwijsinrichting bezocht 
hebben gedurende de zes maanden eindigende 
Jl Desember 1917. 

HOOFDSTUK Ill. 
Algemene BepaUngen. 

14. Enige belasting verschuldigd krachtens de Invordering. 
bepalingen van deze Ordonantie zal, wanneer van belasting. 
betaalbaar, geacht worden een schuld te zijn 
betaalbaar aan de PrQvinciale Administratie van 
'Tr·ansvaal en mag door vervolging in enig hof 
van bevoegde jurisdiktie ingevorderd worden. 

15. ( 1) Enig persoon die opzettelik een valse Strafbepa
-deklaratie maakt zal schuldig zijn aan een overtre- lingen. 
-ding en bij veroordeling blootstaan aan een boete 
van hoogstens twintig pond, of bij wanbetaling aan 
gevangenisstraf met of zonder dwangarbeid voor 
.een tijdperk van hoogstens drie maanden. 

(2) Enig persoon die-
( a) verzuimt of nalaat enige opgaaf te ver
strekken als en wanneer door deze Ordo
nantie Yereist ; of 
(b) verzuimt de belasting te betalen op de 
datum voorgeschreven in artikels zes en 
twaa~f, 

zal schuldig z\in aan een overtreding en bij ver
oordeling blootstaan aan een boete van hoogstens 
v~if pond of bij wanbetaling aan gevangenisstraf 
voor een tijdperk van hoogstens een maand. 

Alle ingevorderde boeten en verbeurdverklaarde 
waarborgsommen voor enige overtreding ouder 
deze Ordonantie, zullen in het Provinciaal Inkom
stefonds gestort worden. 

16. De Administrateur mag van tijd tot tijd Voorgeschre
enige vormen of deklaraties voorschrijven beno- ven vormen. 
digd voor de doeleinden van deze Ordonantie. 

17. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel 
aangehaald worden als de Huis- en VrijgezPlle- en datum van 

31 inwerking-
belasting Ordonantie, 1917, en zal op de • ste treding. 
dag van Desember 1917 in werking treden. 
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Ord.No.20 No. 20 van1917.] ['frad in werking op 27 DeHember 1Hl7. 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Tot het aanwenden van een som gelds £1,813,693 niet 

te boven gaande, voor de diensten van de Provincie 
Transvaal, gedurende het jaar eindigende 31 Maart 
1918. 

(Goedgekenrd op 15 Desembf!r 1917.) 

Z IJ HET BEPAALD door de Provinciale Raad van Trans
vaal als volgt :-

P.rovinciale 
Inkomste
fonds be
zwaard met 
£1,813,693. 

Aanwending 
van gelden. 

Administra
teur mag 
wijzigingen 
machtigen. 

Korte titel. 

1. Het Provinciale Inkomstefonds wordt hier
mede bezwaard met zodanige geldsomnlell als. 
mogen nodig zijn voor de dienst der Provincie 
gedurende het jaar P.indigende de aiste dag van 
Maart 1918, iu het geheel de som van een 
miljoen acht honderd en dertien duizend zes. 
honderd en drie en negentig pond niet te boven 
gaande, als volgt :-

Ter bestrijding van gewone of 
periodieke uitgaven £1,583,693 

Ter bestrijding van kapitaal of niet-
periodieke uitgaven £230,00(} 

2. De geld en bij deze Ordonan tie beschikbaar 
gesteld zullen aangewend wortlen ter bekostiging 
der diensten omschreven in de bijgevoegde 
schedule en meer in het biezrmder uiteengezet in 
de Begroting van Uitgaven (No. T.P. 4 van 
1917), zoals goedgekeurd door de Provinciale 
Raad en onderworpen aan artikel drie hiervan 
en voor geeri ander doel. 

3. Met goedkeuring van de Administrateur ,. 
handelende met toeste.:nming van het Uitvoerend 
Komitee, kan een besparing onder enig subhoofd 
van een post a1.ngewend worden tot dekking 
van meerdere uitgaaf onder enig ander subhoofd 
van uitgaaf, of voor uitgaaf onder een nieu w 
subhoofd van dezelfde post, mits dat geen 
meerdere uitgaven zullen gedaan worden boven 
de sommen vermeld in kolom 2 van bijgaande· 
schedule, noch zullen besparingen daarop niet 
beschikbaar zijn voor enig doel ander dan dat. 
waarvoor het geld hierbij toegestaan wordt. 

4. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Toeeigenings (1~17-18} 
Ordonantie, 1917. 
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TOEEIGENINGS (HH7-1918). 

Schedule. 
lto. van 

Post. Dienst. Kolom 1. 
£ 

I. Voor de salarissen en uitgaven van de .A.lgemene 
.A.dministratie . . . • .. 

De hierna genoemde diensten inbegrepen
Toelagen aan gezondheidskomitees ... 
Toelagen aan publieke bibliotheken ..• 
Toelagen aan landbouwverenigingen •.• 

2. Voor salarissen en uitgaven in verband met Onder
wij"' 

De hierna genoemde diensten inbegrepen :
Toelagen aan ondersteunde plaatsschoh~n ..• 
Toelagen voor het onderhoud van blinden en 

doofstommen in het Worcester Instituut ... 
Toelage aan de Pretoria Handwerkschool 
Toelage aan het Langlaagte W eeshuis 
Toelage aan het Potchefstroom W eeshnis en 

Nij verheid~chool 
Transvaalst'? Huisnijverheden ... 
Toelagen voor onderwijs aan kleurlingkinderen 
Toelagen aan provinciale kosthuizen ... 

3. Voor salarissen en uitgaven in verband met 
Hospitalen en Liefdadige Instellingen, 
Armezorg in begrepen 

De hierna genoemde diensten inbegrepen :
Hospitaalkomitees 
Toelagc a an Elim Hospitaal ... 
Toelage a an Springkcll Sanatorium ... 
Toelage aan Victoria Kraamvrouwehospitaal, 

Pretoria 
Toelage aan Potchefstroom Hospitaal 
Hope Herstellings Tehuis voor Kinderen 
Zuidafrilmanse Hospitaal 
Toelage aan Rand Hulpvereniging ... 
Toelage aan het Pretoria W eldadigheids-

genuotschap ... 
Toelage aan het Huis van Barmhartigheid, 

Irene ... 
Toelage aan het Reddingshuis, Pretoria 
Toelage aan Vrouwen Zendingsbond ... 
Toelage aan het Johannesburg Kinder Tehuis 
Toelageaan het Nazareth Tehuis,J ohannesburg 
Toelage aau de Pretoria V ruu wen Kooperatieve 

Huisnijverheden · 
Toelage aan de H uishondschool, Pretoria 
Toelage aan het Tehuis de Goede Herder, 

Johannesburg 
Toelagen aan Ambulanceverenigingen 
Toelage aan het Oude Manne- en Vronwehuis, 

Krugersdorp ... 
Toelage aan het Heilsleger 
Kinderhulp Vereniging, Johannesbmg 
St. Mary's Weeshuis, Johannesburg ... 
St. Georges Tehuis voorJongens, Johannesburg 
Toelagen aan kleinere instellingen ... 

4. Voor uitgaven in verband met het maken, onder
houden en aanleggen van wegen en plaat
selike werken ... 

De hierna genoemde dienst.en inbegrepen :
Toelagen aan plaatselike autoriteiten 

5. Voor uitgaven in verband met kapitaaluitgaven ... 
De hierna genotm<le diensten i~begrepen :

Gebouwen 
Rruggcn ... 
Hulptoelage 
Aankoop van grond 

67,127 

1,097,877 

239,018 

179,671 

230,000 

£1,813,693 
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Kolom 2. Ord.No.20 
£ van 1917. 

200 
2,200 
1,300 

7,040 

1,450 
200 
800 

10,775 
200 

23,000 
2,500 

191,963 
1,000 
5,000 

1,200 
500 

2,000 
150 

4,000 

1,000 

250 
250 
200 

1,000 
1,000 

100 
500 

250 
150 

250 
250 

1,000 
200 
100 
500 

12,042 

191,760· 
8,000 
2,000 

28,240· 
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38 
JACHTWET WIJZIGINGS. 
0VERWINSTEBELAS'l'ING. 

Ord.No.21 No. 21 van 1917.1 
van 1917. 

['l'rad in werking op ;1,7 Desember 1~17. 

ORDONANTIE EEN 
Tot wijziging van de Jachtwet Verdere Wijzigingswet, 

1909. 

(Goedgekeu,rd op 15 Desember 1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Raa<l van rrrans
vaal als volgt :-

Wijziging van 1. Artikel ze.-; van de Jachtwet Verdere W\i-
artikel zes zigingswet, 1909, zal zijn en wordt hierbij 
van de Jacht- d 
wet Verdere gewijzigd door in subsektie ( ) dE\ woorden 
Wijzigings- "voor zijn eigen gebruik" te schrappen. 
wet, 1909. 
Korte titel. 2. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 

aangehaald worden als de Jachtwet Wijzigings
ordonantie, 1917. 

Ord.No.22 No. 22 van 1917.] [Trad in werking op 27 Desember 1917. 
van 1917. 

EEN ORDONANTIE 
Bepalingen makende voor de oplegging van een 

Belasting op Overwinsten. 

(Goedgekeurd op 15 Desember 1917.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

Heffing van 
een over
winst
belasting en 
schaal er van. 

Door wie 
belasting 
betaalbaar. 

1. Er zal over de gehele Provincie ten behoeve 
van het Provinciaal Inkomstefonds voor het jaar 
eindigende 30 Junie 1917, een overwinste
belasting belast, geheven en ingevorderd worden 
gelijkstaande aan een-v\jfde van de overwinste
belasting zoals aangeslagen krach tens de bepa
lingen van de Inkomstebelasting (Konsolidatie) 
Wet, 1917 (hierna de genoemde Wet genoemu). 

2. De belasting zal vers<"huldigd zijn door de 
persoon onderhevig aan de betaling van de belas
ting krachtens de genoemde Wet en zal betaald 
worden aan de Kommissaris voor Binnenlandse 
Inkomsten op de wijze voorgeschreven in de 
genoemde Wet en de regula ties daaronder opge
maakt, behalve dat de Kommissaris voor Binnen
landse Inkomsten niet verplicht zal z\in openbaar 
bekend te maken dat de personen aan de belas
ting onderhevig opgaven zullen verstrekken voor 
de aanslag er van. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016

OVERWINST EBELAS'l'ING. 

3. Vvaar ten genoege van de Kommissaris van 
Binnenlandse Inkomsten zal vastgesteld zijn dat 
de aanslag van de overwinstebelasting krachtens 
de bepalingen van de genoemde Wet ten opzichte 
van winsten gedeeltelik getrokken uit bronnen 
buiten de Provincie verschuldigd is, zal de 
belasting niet berekend worden op het bedrag 
van zo V<'el van de belasting als betrekking heeft 
op winsten getrokken uit zodanige andere 
bronnen. 

De proportie van de belasting waarop de 
belasting niet zal berekend worden ten opzichte 
van enig persoon, ander dan een persoon het 
hedrijf van verzekering uitoefenende, zal zijn in de 
verhouding dat zijn winsten over het jaar ge
-eindigd 30 Junie 1917 buiten de Provincie zullen 
;staan tot zijn totale winsten in de U nie over dat 
tijdperk ; mits dat telkens wanneer een gelijk
matige verdeling op de basis van winsten niet te 
verkrijgen is, de voorzegde verhouding zal bepaald 
worden in de proportie waarin de bruto baten 
·van de Lelastingbetaler in de Unie met uitsluiting 
van ':rransvaal, zal staan tot zijn totale bruto 
bat en in de U nie. 

Ingeval van een persoon die het bedrijf 
van verzekering, levensverzekering uitgesloten, 
uitoefent, zal voor het doel van dit 
artikel de gelijkmatige verdeling van winsten 
gedeeltelik getrokken uit bronnen buiten Trans
vaal, berekend worden volgens dezelfde beginse
len en onderworpen aan dezelfde bepalingen als 
van toepassing z~jn voor de berekening van 
verzekeringswinsten krachtens Schedule 1 van 
-de Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, 1H17. 

4, Enige belasting betaalbaar krachtens de 
bepalingen van deze Ordonantie zal wanneer 
verschuldigd, aangemerkt worden een schuld te 
.zijn betaalbaar aan de Provinciale Administratie 
van Transvaal en mag door vervolging in enig 
hof van hevoegde jurisdiktie ingevorderd wor
-den. 

5. De hepalingen van subsektie (2) van 
artikel vier en V'iJlUg van de genoemde Wet 
zullen niet toepasselik zij n op enige belasting 
betaald krachtens deze Ordonantie. 

39 

Vrijstelling 
van belasting 
op 
overwinsten 
getrokken uit 
bronnen 
buiten de 
Provincie. 

Invordering 
van belasting. 

Subsektie (2) 
van artikel 
rim· en vi;jttig 
van gezegde 
wet niet van 
toepassing op 
belasting. 

6. Deze Ordonantie mag voor. alle doeleinden Korte titel. 
:aangehaald worden als de Overwinstebelasting 
Ordonantie, 1917. 

Ord.No.22 
van 1917. 
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EXCESS PROFITH TAX. 

In case of a person carrying on the business of 
insurance other than life insurance for the pur
poses of this section the apportionment of profits 
partially derived from sources outside the Trans
vaal shall be computed on the same principles 
and subject to the same provisions as are applic
able for the computation of insurance profits 
under Schedule I of the Income Tax (Consolida
tion) Act. 1917. 

4. Any tax payable under the provisions of this 
Ordinance shall when due be deemed to be a debt 
due to the Provincial Adminibtration of Transvaal 
and may be sued for and recovered by action in 
any court of competent jurisdiction. 

5. The provisions of sub-section (2) of section 
fijty-jm~;r of the said Act shall not apply to any 
tax paid under this Ordinance. 

Recovery of 
tax. 

Sub-section 
(2) section 
fifty-four of 
said Act not 
applicable to 
tax. 

6. This Ordinance may be cited for all purposes Short title. 
:as the Excess Profits Tax Ordinance 1917. 

Ord.No.22 
of 1917. 
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EXCI-'~SS PROFITS TAX. 
-------

Ord.No.22 No. 22 of 1917.] [Came into operation 27th December, 1917. 
ol 1917. 

AN ORDINANCE 
To provide for the imposition of a Tax on Excess Profits. 

(Assented to 15th December, l~H7.) 

BB IT EN ACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows:-

Levy of an 
excess profits 
tax and rate 
thereof. 

:By whom tax 
payable. 

Exemption of 
tax on profits 
derived from 
sources 
outside 
Province. 

1. There shall be charged levied and collected 
throughout the Province for the benefit of the 
Provincial Revenue Fund in respect. of the year 
ending 30th June 1917 an excess profits tax 
equivalent to one-fifth of the excess profits duty· 
as assessed under the provisions of the Income 
Tax (Consolidation) Act J 917 (hereinafter referred 
to as the said Act). 

2. The tax shall be payable by the person liable 
to pay the duty under the said Act and shall be 
paid to the Commissioner for Inland Revenue in 
the manner preHcribed in the said Act and the 
regulations framed thereunder save that it shall 
not be necessary for the Commissioner for 
Inland Revenue to give public notice that the 
persons liable to pay the tax shall furnish returns 
for the assessment of the same. 

3. Where it shall be established to the satis
faction of the Commissioner for Inlanll Revenue 
that the excess profits duty assessed under the 
provisions of the said Act is payable in respect 
of profits derived partially from sources outside 
the Province the tax shall not be calculated upon 
the amount of so much of the duty as relates to 
profits derived from such other sources. 

The proportion of the duty upon which the 
tax shall not be calculated in respect of any 
person other than a person carrying on the busi
ness of insurance shall be in the ratio that h~s 
profits for the year ended 30th June 1917 out
side the Province bear to his total profits in the 
Union for that period; provided that whenever 
an apportionment on the basis of profits is not 
ascertainable the aforesaid ratio shall be deter
mined in the proportion that the taxpayer's gross 
assets in the Union excluding the Transvaal bear 
to his total gross assets in the Union. 
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APPROPRIA'riON (1917 -19lt;). 
GAME PRERERV ATION AMENDMENT. 

Gran~ to Victoria Maternity Hospital, Pre-
tona ... ... ... ... . .. 

Grant to Potchefstroom Cottage Hospital. .. 
Hope Convalescent Home for Children ... 
South African Hospital ••• 
Grant to Rand Aid Association ... 
Grant to Pretoria Benevolent Society 
Grant to House of Mercy, Ire ne .. . 
Grant to Rescue Horn~. Pretoria .. . 
Grant to Vrouwen Zending Bond ... • .. 
Grant to Johannesburg Children's Home •.• 
Grant to Nazareth Home, Johannesburg ... 
Grant to Pretoria Women's Co-operative 

Home Industries ... ... ... . .. 
Grant to Domestic Training School, Pretoria 
Grant .to Good Shepherd's Home, Johannes-

burg 
Grants to Ambulance Associations... . .. 
Grant to Home for Old People, Krugersdorp 
Grant to Salvation Army ... 
Children's Aid Society, Johannesburg 
St. Mary's Orphanage, Johannesburg 
St. George's Home for Boys, Johannesburg 
Grants to smaller institutions 

4. For expenses in connection with the upkeep, 
maintenance, and construction of roads, 
and local works... 179,671 
Including the undermentioned services-

Grants to local authorities ... 
5. For expenses in connection with capital expen-

diture 2RO,OOO 
Including the undermentJoned services-
. Buildings 

Bridges 
Grants-in-aid ... 
Acquisition of land 

£1,813,693 

£ 
1,200 

500 
2,000 

150 
4,000 
1,000 

250 
250 
200 

1.000 
1,000 

100 
500 

250 
150 
250 
250 

1,000 
200 
100 
500 

12,042 

191,760 
8,000 
2,000 

28,240 

Ord.No.20 
of! 1917. 

No. 21 of 1917.] [Came into operation 27th December, 1917. Ord.No.21 
of 1917. 

ORDINANCE 
To amend the Game Preservation Further Amendment 

Act, 19<'9. 

(Assented to 15th December, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

Amendment 1. Section six of the Game Preservation 
of section .~'im Eurther Amendment Act, 1909, shall t e and 
of Game is hereby amended by the deletion from sub-
Pre•ervation , 
Further section (d) of the words "for his own use . 
Amendment 
Act, 1909. 

Short title. 2. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Game Preservation Amendment Ordi

nance, 1917. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016

Ord.No.20 
of 1917. 

APPROPRIATION (l\)J 7-1 \ll >~'\. 

million eight hundred and thirteen thousand six 
hundred and ninety-three pounds, as follows :

To defray normal or recurrent 
expenditure £1,583,693 

To defray capital or non-recurrent 
expenditure £230,000. 

How money 
to be applied. 

2. The money appropriated by this Ordinance 
shall be applied to the services detailed in the 
schedule hereto, and more particularly specified 
in the Estimates of Expenditure (No. rr.P. 4 of 
1917) as approved by the Provincial Council, 
and subject to section three hereof and to no 
other purpose. 

Administrator 
may authorize 
variations. 

3. With the approval of the Administrator 
acting with the consent of the Executive Com
mittee, a saving on any sub-head of a vote may 
be made available to meet excess expenditure 
on any other sub-head or expenditure on a new 
sub-head of the same vote, provided that no 
excess shall be incurred on the sums appearing 
in column 2 of the schedule hereto, nor shall 
savings thereon be available for any purpose 
other than. that for which the money is hereby 
granted. 

Short title. 4. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Appropriation (1917-1~18) Ordinance, 
1917. 

No. of 
Vote. 

Sch~dufe. 

1. For the salaries and expenses of the General 
Administration •.• 
Including the undermentioned services

Grants to Health Committees 
Grants to Public Libraries ... 
Grants to Agricultural Societies 

2. For salaries and expenses in respect of Education 
lncludinrr the undermentioned services

Grants to Aided Farm Schools ... ... 
Grants for maintenance of blind and deaf 

mutes a..t Worcester Institute 
Grant to Pretoria Trades School .. . 
Grant to Langlaagte Orphanage .. . 
Grant to· Potchefstroom Orphanage and 

Industrial School ... 
Transvaal Home Industries... ... ... 
Grants for education of coloured children ... 
Grants to Provincial Boarding-houses 

3. For salaries and expenses in respect of Hospitals, 
and Charitable Institutions including Pauper 
Relief ... • .. 
Including the following services-

Hospital Committees .. . 
Grant to Elim Hospital .. . 
Grant to Springkell Sanatorium 

Colwnn Col?1mn 
1. 2. 
£ £ 

67,127 

200 
2,200 
1,300 

1,097,877 

7,0!0 

1,450 
200 
800 

10.775 
200 

23,000 
2,500 

239,018 

191,963 
1,000 
5,000 
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Hom:;E AND BACHELOR TAX. 
APPROPRIATION (l~H7-19l~). 

CHAPTER Ill. Ord.No.19 
General Provis'ions. of :1917. 

14. Any tax payable under the provisions of Recovery of 
this Ordinance shall when due be deemed to be tax. 
a debt due to the Provincial Administration of 
Transvaal and may be sued for and recovered by 
action in any court of competent jurisdiction. 

15. (1) Any person who wilfully makes a false Penalties. 
declaration shall be guilty of an offence and 
liabl~ on conviction to a fine not. exceeding 
twenty pounds or in default of payment to 
imprisonment with or without hard labc·ur for a 
period not exceeding three months; 

(2) Any person who 
(a) fails or neglects to furnish any retur~ 
as and when required by this Ordinance, or 
(b) fails to pay the tax by the date prescribed 
in sections S'ix and twelve, 

shall be guilty of an offence and liable on con
viction to a fine not exceeding five pounds or in 
default of payment to imprisonment for· a period 
not exceeding one month. 

All fines recovered and bails est.reated fot• any 
offence under this Ordinance shall be" paid into 
the Provincial Revenue Fund. 

16. The Administrator may from time to time Prescribed 
prescribe any forms or declarations I'equired for forms. 
the purposes of this Ordinance. 

17. This Ordinance may be cited for all Short title 
purposes as the House and Bachelor Tax and date of 
Ordinance 1H17 and shall come into operation on operation. 

the 31st day of December 1917. 

No. 20 of 1917. J [Came into operation 27th December, 1917. Ord.No.20 

AN ORDINANCE 
To Apply a Sum not exceeding i-1,813,693 towards the 

Service of the Province of Transvaal during the year 
ending on the 31st day of March, 191.8. 

(Assented to 15th December, 191:7.) 

BE I'I' ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

1. The Provincial Revenue Fund is hereby 
charged with such sums of money as may be 
required for the service of the Province during 
the year ending the 31st day of March, 1918, not 
exceeding in the aggregate the sum of one 

Provincial 
Revenue 
Fund 
charged with 
£ 1,813,6g3, 

of 1917. 
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Ord.No.19 
of 1917. 

32 HOUSE AND BACHELOR 'f AX. 

dwelling-house or room for the purpose of deter
mining the tax liability in respect of such 
dwelling-house or room, and any person who 
obstructs or hinders such authorized officer whilst 
so lawfully employed shall be guilty of an offence 
and shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding ten pounds, or in default of payment 
to imprisonment with or without hard labour for 
a period not exceeding two months. 

CHAPTER II. 

Bachelor Tax. 

Levy of a 10. From and after the 1st January 1~)18 there 
poll tax. shall be levied and collected for the benefit of tht~ 

Provincial Revenue Fund a Poll Tax of one 
pound on every adult bachelor (other than a. 
native) ordinarily resident in the Province during 
the twelve months ending 31st December 1917. 

Interpreta- 11. For the purposes of this chapter and unless 
tion of terms incon~istent with the context : 

To whom tax 
payable and 
date of 
payment. 

Exemptions 

" Bachelor " shall mean every unmarried male 
person who was on the 1st January 1917 over 
twenty-one years of age and shall include a 
widower without a minor child or children. 

"Ordinarily resident" shall mean dwelling 
within the Province for not less than ninety 
consecutive days during the twelve months 
ending 31st December 1917. 

12. The poll tax shall be paid by every 
bachelor to the Receiver of Revenue for the 
district in which he resides not later than the 28th 
February, HHS. 

If any bachelor neglects or fails to pay the said 
tax by the aforesaid date there shall be added to 
the amount payable for every month or part of a 
month during which he shall be in default a sum 
calculated at the rate of ten per cent. of the 
amount of the tax and such additional amount 
shall be deemed to be part of and recoverable· 
with the poll tax. 

13. There shall be exempt from poll tax :

(1) Bachelors liable to the tax imposed under 
Chapter I hereof. 

(2) Bachelors who as students have regularly 
attended any recognized educational insti
tution during the six months ending ~Hst 
December 1~l17. 
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HOUSE AND BACHELOR TAX. 

(2) dwelling-houses not of European con
struction and occupied exclusively by natives; 
(3) rooms used exclusively by servants 
employed by the occupier of a dwelling
house and having no internal means of com
munication wit)l such dwelling-house ; 
(4) dwelling-houses occupied by widows not 
liable to the Union Normal Income Tax. 

6. The tax shall be paid to the Receiver of 
Revenue of the district in which the dwelling
house is situated not later than the 28th February, 
1918. If any occupier or person deemed to be an 
occupier of any dwelling-house fails to pay the 
tax by the aforesaid date, there shall he added to 
the amount payable for every month or part of a 
mo11th during which he shall be in default a sum 
calculated at the rate of ten per cent. on the 
amount of the tax. Such additional amount shall 
be recoverable as part of the tax. 

7. Every occupier liable to the tax, when 
tendering payment thereof, shall furnish to the 
Receiver of Revenue of the district a declaration 
on the prescribed form giving such particulars as 
may be required in regard to the internal struc
ture of his dwelling-house and in regard to the 
purpose for which any part thereof i::; used, and 
no tax shall be accepted by a Receiver of Revenue 
unless accompanied by the aforesaid declaration. 

8. It shall be the duty of every person who 
.shall let a dwelling-house or any part thereof and 
of every duly authorized agent of such person on 
demand to furnish to the Receiver of Revenue 
within thirty days of such demand a return on 
the prescribed form giving such particulars as 
may lw required in regard to every dwelling
house or part thereof let at the 31st December, 
1917, in regard to the person to whom such 
dwelling-house or part thereof has been let and 
in regard to the rental paid in respect of the 
occupation of any part of <i Jwelling-house. 

Should any such person or agent as aforesaid 
fail or neglect to furnish the aforesaid return 
within the prescribed period or omit any essen
tial particulars, he shall, in addition to the 
penalties prescribed in section fifteen, be per
sonally liable for any tax not recovered from the 
·occupier by reason of his default or omission. 

9. It shall be lawful for the Receiver of 
Revenue, or any person duly authorized by him 
in writing, which authority shall be produced on 
demand, to enter at all reasonable hours any 

31 

To whom tax 
payable. 

Occupier to 
furnish 
declaration. 

Duty of 
persons 
letting houses 
to furnish 
returns. 

Power of 
entry. 

Ord.No.19 
of 1917. 
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30 HOUSE AND BACHELOR TAX. 

Ord.No.19 "Dwelling-house" shall mean four or more 
o:f 1917. rooms jointly forming a habitation for any person 

or persons whether such rooms be contained in 
one or more buildings. 

"Room" shall mean any separate chamber or 
apartment or a1iy part of a building wholly 
divided from the remainder of the building by a 
wall or other partition and capable of being 
inhabited, but shall not include any part of a 
building structurally adapted for and exclusively 
used as a corridor pantry bathroom or cellar. 

Levy of tax. 3. Save as provided in section four of this 

Houses let as 
lodgings, fiats, 
or tenements 
to different 
occupiers. 

Exemptions. 

Ordinance the tax shall be payable by the occupier 
of every dwelling-house at the following rate~:-

(1) In respect of dwelling-houses containing 
jour rooms and not more than twelve rooms 
·the sum or five shillings for each room. 
(2) In respect of dwelling-houses containing 
more than twelve rooms five shillings for each 
room up to twelve and in addition two shillings 
and sixpence for each room in excess of 
twelve rooms. 

4. (1) Where any dwelling-house shall be let in 
separate parts as lodgings flats or tenements to 
different persons any such part separately let at a 
gross monthly rental of at least four pounds shall 
be deemed to be a separate dwelling-house and the 
occupier thereof shall be liable for the tax at the 
following rates :-

For th0 first four pounds of monthly rental the 
the sum of one pound increasing by five shillings 
for each additional two pounds of monthly rental 
in excess of four pounds. 

Where the rent paid for a part of a dwelling
house is included ii1 an amount paid for board and 
lodging the Receiver of Revenue shall assess the 
rental value of such part. 

(2) Where any dwelling-house is let in separate 
parts as lodgings flats or tenements the person 
letting such lodgings flats or tenements shall be 
deemed to be the occupier of every room in such 
dwelling-house in respect of which the tax is not 
payable under the preceding sub-section and the 
tax shall be payable by such person at the rates 
prescribed in section three. 

5. No tax shall be payable in respect of-
(1) dwelling-honses occupied as hospitals and 
aided by the State, charitable institutions, 
boarding houses or hostels maintained in con
nection with schools registered in the office 
of the Transvaal Education Department ; 
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10. All regulations macle under the provisions 
of this Ordinance or any alteration or rescission 
thereof shall be published in the Prov'incial 
Gazette and shall within seven days after such 
publication be laid on the table of the Provincial 
Council if the Council be then in session or if it 
be not in session within seven days after the 
commencement of its next ensuing session or 
meeting. Any such regulations or any alteration 
or rescission thereof shall continue of full force 
and effect unless and until during the sessbn in 
which they have been laid on the table as herein
before provided the Provincial Council shall have 
by resolution disapproved of the terms of such 
regulations or of such alteration or rescission 
thereof. 

Regulations 
to be pub
lished and to 
be tabled in 
Provincial 
Council. 

11. rrhis Ordinance may be cited for all pur- Short title. 
poses as the Admission to Racecourses (Taxation) 
Ordinance, 1917, and shall come into operation 
on such date as the Administrator may by procla-
mati orr declare.* 

No. 19 of 1917.] [Came into operation 31st December, 1917. 

AN ORDINANCE 
To provide for the Imposition of Taxes on Occupiers of 

DweUing-houses and on Bachelors. 

(Assrmted to 15th December, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

CHAPTER l. 

DtceUing-hou,se Taa:. 
1. From and after the 1st January l~H~ there 

shall be levied and collected for the benefit of the 
Provincial Re,venue Fund a tax on the occupiers 
of all dwelling-houses within the Province at the 
rates and calculated in the manner as hereinafter 
provided. 

2. For the purpose of this chapter and unless 
inconsistent with the context: 

"Occupier" shall mean any person· who shall 
occupy or shall be entitled to occupy a dwelling
house or any part thereof on the iHst December 
l!H7. 

Levy of a 
dwelling
house tax. 

Interpreta
tion of terms. 

* Prut·i'fteial &a:ette dated l~th Decemuer, 1917, page 391. 

Ord.No.18 
of 1917. 

Ord.No.t9 
of 1917. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016

Ord.No.18 
ol 1917. 

28 ADMISSIO,N TO RACECOURSES (TAXATION). 

Commissioner 
may demand 
production of 
books, etc. 

the object of ascertaining,.whether the provisions. 
of this Ordinance or any regulations made there
under are being or havt- been complied with. If 
any person shall prevent or obstruct the entry of 
any official so authorized he shall be guilty of an 
offence against this Ordinance. 

6. rrhe Commissioner may authorize in writing 
any official to ca1l upon a licensee to produce for 
inspection any books, documents, or other papers 
used in connection with the holding of race 
meetings, and any person who refuses to produce 
or allow such official to inspect any such books, 
documents or papers or any machine or turnstile 
shall be guilty of an offence against this Ordi
nance. 

Fines, etc., 7. All fines and fees received under the pro
paid into Pro- visions of this Ordinance or any regulations 
vincial Re-
venue Fund. made thereunder shall be paid into the Provincial 

Penalties. 

Revenue Fund. 

s. Any person who is convicted of an offence 
against this Ordinance or any regulation made 
thereunder for which no penalty is specifically 
provided shall be liable on convic_tion to a fine 
not exceeding fifty pounds or in default of pay
ment to imprisonment with or without hard 
labour for a period not exceeding six months. 

Administra- 9, (1) The Administrator may make alter and 
tor may make rescind regulations* not inconsistent with thB 
regulations. 

provisions of this Ordinance : 

(a) for prescribing any forms or statements 
which he may deem necessary for the proper 
carrying out of the provisions of this Ordi
nance and for compelling any. licensee to 
lodge such forms or statements at such times 
and to such persons as may be prescribed ; 
(b) for compelling the use of barriers or 
mechanical contrivances approved by the 
Commissioner for admitting persons to race
courses and for securing proper returns of 
all persons so admitted ; 
(c)- for securing the payment of any tax pay
able under the provisions of this Ordinanc-e 
and prescribing the manner in which such 
payment shall be made and generally for the 
carrying out of the provisions of this Ordi
nance. 

(2) Any. regulations made under the provisions 
of this Ordinance may provide penalties, not 
exceeding those mentioned in section eight, in 
the case of breach thereof. 

* Provincittl Gazette dated 18th December, 1917, page 394. 
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(a) has made arrangements approved by the 
Commissioner for the furnishing of returns 
of the number of persons admitted to the 
racecourse and of the amount paid for such 
admission during any period which may be 
prescribed by the Commissioner and has 
lodged security to the . satisfaction of the 
Commissioner for the payment of the tax 
imposed under this Ordinance ; 
(b) is in possession of a receipt signed by 
the Commissioner acknowledging that the 
security as aforesaid has been lodged. 

(2) If any person is granted admissiOn to a 
racecourse in contravention of the provisions of 
this section the licensee shall be guilty of an 
offence against this Ordinance and shall on con
viction be liable to a fine not exceeding fifty 
pounds or in default of payment to imprisonment 
with or without hard labour for a period not 
exceeding six months. 

(3) In the case oi a conviction under the pro
visions of this section the Adminidtrator may 
cancel any licence to hold race meetings which 
may have been issued to the licensee under the 
provisions of the Horse Racing and Betting 
Restriction Act, 1909, or any amendment thereof. 

(4) It shall be lawful for the Commissioner to 
retain for the benefit of the Provincial Revenue 
Fund any amount lodged as security under the 
provisions of this section in payment or part 
payment of any tax due under this Ordinance by 
the licensee lodging the security. 

3. As from the date of the commencement of 
this Ordinance there shall be charged, levied, and 
paid for the benefit of the Provincial Revenue 
Fund a tax calculated at the rate of twenty per 
cent. on all payments made by persons in respect 
of admission to a racecourse on a day on which 
any race meeting is being held. The tax shall 
be paid by the licensee in such manner and at 
such times as the Administrator may by regu
lation prescribe. 

4. The tax payable under the provisions of this 
Ordinance shall be deemed to be a debt due to 
the Provincial Administration of Transvaal and 
may be sued for and recovered in any court of 
competent jurisdiction. 

5. It shall be lawful for the Commissioner or 
any official duly authorized thereto by hi~ in 
writing to enter a racecourse at reasonable times 
whether or not a race meeting is proceeding with 

Levy of taxes 
on payment 
for admission 
to race
courses. 

Recovery of 
tax. 

Right to enter 
racecourse. 

Ord.No.18 
of 1917. 
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Ord.No.18 No. 18 of 1917.] [Came into operation l~th December, Hll7. 
of 1917. 

AN ORDINANCE 
To provide for the Imposition of a Tax based on Charges 

for Admission to Racecourses. 

(Assented to 15th December, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

Interpreta- 1, In this Ordinance, unless inconsistent with 
tion of terms. the context-

Licensee to 
furnish re
turns and 
lodge 
security. 

" Administrator" shall mean the officer ap
pointed und.er section st'xty-eight of the 
South Africa Act 1909 or any amendment 
thereof acting on the authority of the 
Executive Committee. 

"Admission" shall mean the admission of any 
person to a racecourse after payment of 
the charge or annual subscription referred 
to in sub-section (2) (a) of section two of 
the Horse Racing and Betting Restriction 
Amendment Ordinance 1917. 

"Commissioner" shall mean the Commissioner 
for Inland Revenue or any other person 
lawfully acting in that capacity. 

"Licensee" shall mean the person in whose 
name a licence shall have been granted 
under the provisions of the Horse Racing 
and Betting Restriction Act, 1909, or any 
amendment thereof ; provided that such 
licence ·contains the conditions prescribed 
in sub-section 2 (a) of section tz.uo of the 
Horse Racing and Betting Restriction 
Amendment Ordinance, 1917. 

"Racecourse" shall mean the land in respect 
of which a licence to hold race meetings 
shall have been granted under the pro
visions of the Horse Racing and Betting 
Restriction Act, 1909, or any amendment 
thereof ; provided that the licence so 
granted contains the conditions prescribed 
in sub-section (2) (a) of section two of the 
Horse Racing and Betting Restriction 
Amendment Ordinance, 1917. 

2, (1) On and after the date of the commence
ment of this Ordinance no person shall be 
admitted to any racecourse on a day on which a 
race meeting is being held unless and until the 
licensee-
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goods are sold by retail, such portion of 
the manufacturer's business shall come 
under the definition of general dealer and 
the provisions of this Ordinance shall apply 
to such portion and to such portion only. 

25 

2. rrhe General Dealers' Licences . Ordinance, Repeal. 
1916, shall be and is herebJ repealed as from the 
31st day of December, 1917. 

3. (1) On and after the first day of January, Licence to be 
1918, every general dealer shall take out a licence taken out
in respect of every business or branch business penalty. 
and shall pay for the same a fee of one pound in 
respect of a calendar year or any portion thereof. 

(2) Any person who in c~ntravention of this 
section shall carry on the buEoiness of a general 
dealer without being in possession of a licence as 
herein prescribed shall tu=- gnilty of an offence 
against this Ordinance and shall be liable on con
victjon to a fine not exceeding five pounds or in 
default of payment to imprisonment with or 
without hard labour for a period not exceeding 
three months. 

(3) Application for a general dealer's licence 
shall be made to the nearest Receiver of Revenue 
or to any other officer who may be authorized 
by the Commissioner of Inland Revenue to issue 
licences. 

4. Every licence issued under the provisions Currency of 
of this Ordinance shall expire on the 31st day of licence. 
December in each year. 

5. Notwithstanding the repeal of the General 
Dealers' Licences Ordinance, 1916, any licence 
fees due under the provisions of that Ordinance 
shall be deemed to be a debt due to the Pro
vincial Administration of Transvaal and may be 
sued for and recovered at any time by action in 
any court of competent jurisdiction by the Com-
missioner of Inland Revenue serving on behalf 
of the Provincial Administration, and any moneys 
rPceived under the provisions of this section shall 
be paid into the Provincial Revenue Fund. 

Licence fees 
payable to 
Provincial 
Administra
tion. 

6. All moneys received under this Ordinance Provincial 
and all fines recovered for contraventions thereof Revenue 

Funtl to be 
shall be pai;:l into the Provincial Revenue credited with 
Fund. fees and fine~. 

7. This Ordinance may be cited for all pur- Short title. 
poses as the General Dealers' Licences Ordinance, 
1917. 

Ord.No.17 
of 1917. 
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Shurt-title. 

GENERAL DEALERS' LICENCES. 

Council if the Council be then in session, or if it 
be not in session within seven days after the 
commencement of its next ensuing session or 
meeting. Any such regulations or any alteration 
or rescission thereof shall continue of full force 
and effect unless and until during the session in 
which they have been laid on the Table as here
inbefore provided the Provincial Council shall 
have by resolution disapproved of the terms of 
such regulations or of snch alteration or rescis
sion thereof. 

17. This Ordinance may be cited for all 
purposes as the Licensing of Bookmakers and 
Taxation Ordinance, 1917: 

Ord.No.t7 No.17 of 1917.] [Came in,to operation 18th December, 1917. 
of t9l7. 

AN ORDINANCE 
To amend the taw in respect of the Licence Fees payable 

by General Dealers. 

(Assented to 15th DecembP-r, 1917.1 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

Definitions. 1. In this Ordinance 

"general dealer" shall mean any person who 
carries on a trade or business in any shop, 
store or fixed place where goods arE' sold or 
offered or exposed for sale, and shall include 
the owner, managing director, manager, 
secretary or other person having the manage
ment of a general dealer's business in the 
place where such business or branch business 
is situated, provided that the expression 
"general dealer" shall not include 

(a) a farmer or market gardenm· who 
sells produce grown by himself; 

(b) a manufacturer as hereinafter de-
fined; 

"manufacturer" shall mean any person or 
association of persons or company with 
limited liability engaged in the production 
of a finished article from raw materials 
or from a combination of other materials ; 
provided that where a manufacturer shall 
have a shop or place where his or other 
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10. Any bookmaker wilfully making a false Penalties for Ord.No.16 
return shall be guilty of an offence against this false return. of 1917. 
Ordinance and shall on conviction be liable to 
the penalties prescribed for the crime of perjury. 

11. The Commissioner may demand from any 
bookmaker the production of his books or any 
other documents for examination by him or any 
person appointed by him for the purpose of veri
fying any statements lodged under the provisions 
of section eight of this Ordinance. Any book-
maker who fails to produce such books or docu-
ments or to allow the Commissioner or any person 
appointed by him to inspect such books or docu-
ments shall be guilty o~ an offence. 

12. The tax payable under the provisions of 
this Ordinance shall be deemed to be a debt due 
to the Provincial Administration of Transvaal 
and may be sued for and recovered in any court 
of Ct)mpetent jurisdiction. 

13. All fines and fees or any security forfeited 
under the provisions of this Ordinance shall be 
paid into the Provincial Revenue Fund. 

Commissioner 
may demand 
production of 
books, etc. 

Tax-how 
reco>'ered. 

Fines, etc. 
paid into 
Provincial 
Revenue 
Fund. 

14. Any police officer of or above the rank of Police may 
sergeant may on a racecourse on a day on which demand 
a race meeting is bein&! held demand from any production of 

<-> licence on 
bookmaker the production of his licence and any racecourse. 
such bookmaker who refuses to produce such 
licence nn such demand shall be guilty of an 
offence. 

15. Any person who is convicted of an offence 
against this Ordinance or any regultttion made 
thereunder for which no penalty is specifically 
provided, shall be liable to a fine not exceeding 
fifty pounds or in default of payment to imprison
ment with or without hard labour for a period 
not exceeding six months. 

16. (1) The Administrator may make regula
tions* for prescribing the form of any return 
licence or statement required under this Ordinance 
and for presc-ribing the manner of payment of 
any tax due thereunder, and generally for giving 
effect to the pro,'isions thereof. 

(2) Any regulations made under the provisions 
of this section may provide for penalties in the 
case of breach thereof. 

(3) All regulations made under the provisions 
of this Ordinance or any alteration or rescission 
thereof shall be published in the Provincial 
Ga.zette and shall within seven days after such 
publication be laid on the Table of the Provincial 

- --------

Penalties. 

Power of Ad
ministrator 
to make 
regulations. 

"' Pro·oincial Gazette dated 18th December, 1917, page 394. 
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Security to be 
lodged by 
bookmakers. 

Sworn 
statements to 
be lodg~d by 
bookmakers
penalty. 

List of 
bookmakers 
to be lodged. 

security or valuable thing deposited by any 
person with such bookmaker as a stake shall not 
be included in such gross amount. 

7. Every bookmaker shall deposit with the 
Commissioner or any person authorized by him 
as security for the payment of the tax provided 
in this Ordinance such sum of money or other 
security as the Administrator may by regulation 
prescribe and no bookmaker shall carry on his 
business notwithstanding the possession of a 
licence issued under section two of this 
Ordinance unless he is in possession of a 
receipt issued by the Commissioner or other 
officer duly authorized by him acknowledging 
that the required security has been deposited ; 
provided that the Commissioner shall return to 
the bookmaker any sum deposited as security on 
the expiration or earlier determination of any 
licence issued under the provisions of this Ordi
nance and provided further that it shall be lawful 
for the Commissioner to retain any amount 
deposited with him under the provisions of this 
section iri payment or part payment of any tax 
due by the bookmaker depositing the security. 

8. Every licensed bookmaker shall ·within 
seven days after every race meeting at which 
he has carried on his business lodge with the 
Commissioner at Pretoria or with any other 
officer duly authorized by him a sworn statement 
showing the gross amount of any money security 
or valuable thing paid or given or liable to be 
paid or given by him in fulfilment of all bets on 
horse races the issue of which was decided during 
the preceding ·race meeting and shall at the 
same time pay the tax due thereon under this 
Ordinance. In the event of the bookmaker 
having incurred no liability to pay such gross 
amount as aforesaid at any race meeting he shall 
lodge a nil statement in the form prescribed. 
If any bookmaker fails to pay the tax payable 
within seven days as aforesaid or fails to lodge any 
statement as required uy this section he shall be 
guilty of an offence and on conviction the licence 
issued 1to him may be cancelled by the Admin
istrator. 

9. It shall be the duty of every club to lodge 
with the Commissioner or any other person 
authorized by him within four days of the 
holding of any race meeting a list of all book
makers who carried on such business at such race 
meeting. Any club which fails to comply with 
the provisions of this section shall be guilty of 
an offence against this Ordinance. 
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2. From and after the commencement of this 
Ordinance it shall not be lawful for any person 
to carry on the business of a bookmaker unless 
he shall be i.n possession of a licence issued under 
the provisions of this Ordinance and any person 
who shall carry on any such business without 
being in possession of a licence as aforesaid shall 
be guilty of an offence against this Ordinance 
and shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding one hundred pounds or in default of 
payment to imprisonment with or without hard 
labour for a period not exceeding six months. 

3. Any person who desires to take out a licence 
as required by the provisions of the preceding 
section shall make application to the nearest 
Receiver of Revenue and such licence shall be 
granted on payment of a registration fee of five 
pounds. Every such licence shall be valirl for a 
period of twelve months from the date of the 
issue thereof, unless such licence is sooner can
cellecl or determined as hereinafter :rrovided. 

4. A magistrate may on the conviction of any 
bookmaker for any contravention of the provi
sions of this Ordinance cancel the licence issued 
to him and such licence shall thereupon cease 
and determine. In the event of cancellation 
under the provisions of this section no refund of 
any portion of any registration fee shall be made. 

5. Any club which· shall permit any person to 
carry on the business of bookmaker on any race
course in respect of which the club holds a licence 
issued under the provisions of the Horse Racing 
and Betting Restriction Act 1909 or any amend
ment thereof unless snch bookmaker shall be in 
possession of a licence as ht>reinbefore provided 
shall be guilty of an offence and shall be liable on 
conviction to a penalty not exceeding one hundred 
pounds. In the case <•f a conviction under the 
provisions of this section the Administrator may 
cancel any licence to hold race meetings which 
may have been issued to the club under the 
provisions of the Horse Racing and Betting Restric
tion Act 1909 or any amendment thereof. 

6. There shall he charged levied and paid for 
the benefit of the Provincial Revenue Fund a tax 
payable by every bookmaker calculated at the 
rate of two and a half per cent. on, the gross 
amount of any money security or valuable thing 
paid or given or liab1e to be paid or given by 
such bookmaker in fulfilment of any bet made 
by him with any person; provided that any money 

Bookmakers Ord. N o.16·, 
to be licensed. ol 191 7. 

Bookmakers 
to apply to 
Receiver of 
Revenue for 
licence. 

Licence
how 
cancelled. 

Clubs 
prohibited 
from allowing 
unlicensed 
bookmakers 
on racecourses 
-penalties. 

Levy of tax 
on amounts 
payable by 
bookmakers. 
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Ord.No.16 No.16 of 1917.] [Came into operation 18th December, 1917 . 
. of 1917. 

AN ORDINANCI~ 
To provide for the Licensing of Bookmakers and for the 

Imposition of a Tax in respect of the amounts 
·payable by such Bookmakers in fulfilment of Bets 
upon Horse Races. 

(Assenttd to 15th December, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of rrransvaal 
as follows :-

Interpreta
tion of 
terms. 

1. In this Ordinance unless inconsistent with 
the context-

" Administrator" shall mean the officer ap
pointed under section s-ixty-ei[Jht of the South 
Africa Act 1909 or any amendment thereof, acting 
on the authority of the Executive Committee. 

"Bookmaker" shall mean any person who on 
any racecourse accepts or receives Gr agrees to 
accept or receive any money security or valuable 
thing in any form whatsoever as or for the 
consideration for any assurance undertaking 
promise or agreement express or implied to 
pay or give thereafter any money or valuable 
thing upon any event or contingency of or 
rt'lating to any horse race, as defined in the 
Horse Racing and Betting Restriction Act 1909 
or any amendment thereof or as or for the 
consideration for securing the paying or giving 
by some other person of any money or 
valuable thing on any such event or contingency 
as aforesaid. The expression '' Bookmaker " 
shall not in~lude any person who is employed in 
connection with a totalisator as defined in the 
aforesaid Act or any amendment thereof. 

"Club" shall mean any person or association 
of persons licensed to hold race· meetiugs under 
the provisions of the Horse Racing and Betting 
Restriction Act 1909 or any amendment thereof 
and for the purposes of the penal provisions of 
this Ordinance shall mean the person in whose 
name the licence is issued. 

" Commissioner " shall mean the Commissioner 
for Inland Revenue or any officer lawfully acting 
in that capacity. 

" Licence " shall mean a licence in the form 
prescribed by the Administrator. 

"Magistrate" shall mean a magistrate assistant 
magistrate or detached magistrate or any officer 
lawfully acting in such capacity. 
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No. 15 of HH7.] [Came into operation 12th December, 1917. Ord.No.t5 
of 1917. 

AN ORDINANCE 
To apply a further sum not exceeding f..t50,000 on 

Account for the Service of the Province of Transvaal 
during the Year ending on the 31st day of March, 
t9t8. 

(Assented to 23rd November, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

1. On and after the first day of April, 1!J17, 
there may be issued out of the Provincial Revenue 
Fund such sums of money not exceeding 
in the aggregate the sum of One hundred and 
Fifty thousand Pounds as may from time to time 
be required for the service of the Province in 
respect of the year ending on the alst day of 
March, 1018, until such time as provision is made 
therefor by the Council in an Appropriation 
Ordinance. 

2. All sums issued under the provisions of this 
Ordinance shall be deemed to be advances on 
account of grants to be made in an Appropriation 
Ordinance for the year ending the thirty-first day 
of March, 1918, and immediately on the com
mencement of such Appropriation Ordinance, 
this Ordinance shall cease to have effect and 
issues already made hereunder shall be deemed 
to be issues under that Appropriation Ordinance, 
and shall be accounted for in accordance with 
the provisions thereof : Provided that no services 
upon which expenditure has not been incurred 
during the financial year ending the thirty-first 
day of March, 1917, or for which there is no 
statutory authority shall be deemEd to be author
ized under this Ordinance. 

£150,000 
may be issued 
out of the 
Provincial 
Revenue 
Fund. 

Issues under 
this Ordi
nance to be 
deemed 
advances in 
anticipation. 

3. This Ordinance may be cited for all purposes Short title. 
as the Fifth Appropriation (Part 1917-1918) 
Ordinance 1917. 
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Ord.No.14 No. 14 of 1917.] [Came into operation 21st November, 1917. 
of 1917. 

AN ORDINANCE 
To amend the Education Act Further Amendment 

(Regulations) Ordinance, 1915. 

(Assented to 19th October, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

Amendment 
of section one 
of Ordinance 
No. 3 of 1915. 

Short title. 

• 1. (1) The sub-section (3) em bodied in section 
one of Ordinance No. 3 of 1 ~) 15 shall be and is 
hereby amended by the deletion of the words 
"until seven days from and after the first sitting 
of the Provincial Council next after such publica
tion and shall thereafter cease to, be of any force 
or effect unless and until they have been ratified 
by resolution of the Provincial Council," and the 
substitution therefor of the following words:
"and shall within seven days after such publica
tion be laid upon the Table of the Provincial 
Council, if the Provincial Council be then in 
session, or, if it be not in session, within seven 
days after the commencement of its next ensuing 
session or meeting." 

(2) Sub-section ( 4) embodied in section one 
shall be and is hereby repealed and the following 
new sub-section substituted therefor :-"All such 
regulations or any alteration or rescission thereof 
shall continue to be of full force and effect unless 
and until during the session in which they have 
been laid on the Table of the Provincial Council, 
as herein before provided the Provincial Council 
shaH have, by resolution, disapproved of the 
terms of such regulations or of such alteration or 
rescission thereof." 

2. This Ordinance may be cited for all purpotJes 
as the Education Act Further Amendment 
(Regulations) Ordinance, 1917. 
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No. 1:3 of 1917.] [Came into operation 17th October, 1917. Ord.No.13 
ol 1917. 

AN ORDINANCE 
To apply a further sum not exceeding £150,000 on 

Account for the Service of the Province of Transvaal 

during the year ending on the 31st day ol March, 
1918. 

(Assented to 9th October, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :·-

1. On and after the first day of April, 19lf, 
there may _be issued out of the Provincial Revenue 
Fund such sumti of money not exceeding 
in the aggregate the sum of One hundred and 
Fifty thousand pounds as may from time to time 
he required for the service of the Province in 
1·espect of the year ending on the iHst day of 
March, l'l 18, until such time as provision is made 
therefor by the Council in an Appropriation 
Ordinance. 

2. All sums issued under the provisions of this 
Ordinance shall be deemed to be advances on 
account of grapts to be made in an Appropriation 
Ordinance for the year ending the thirty-first day 
of March, 1918, and immediately on the com
mencement of such Appropriation Ordinance 
this Ordinance shall. cease to have effect and 
issues already made hereunder shall be deemed 
to be issues under that Appropriation Ordinance, 
and shall be accounted for in accordance with 
the provisions thereof : Provided that no services 
upon which expenditure has not been incurred 
during the financial year ending the thirty-first 
day of March, 1 ~H 7. or for which there is no 
statutory authority shall be deemed to be author
ized under this Ordinance. 

£150,000 
may be issued 
out of the 
Provincial 
Revenue 
Fund. 

Issues under 
this Ordi
nance to be 
deemed 
advances in 
anticipation. 

3. This Ordinance may be cited for all purposes Short title. 
as the Fourth Appropriation (Part l~H 7-1918) 
Ordinance 1917. 
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16 LOCAJ.J GOVERNMENT AMENDMENT. 
----------------------------- .. 

(b) 

(c) 

of 1~102, or any amendment thereof, 
no sale, lease, or alienation of immovable 
property or the alienation of any rights 
to minerals or the granting of any pro
specting or option contracts shall take 
place or be effective until the consent of 
the Administrator has been obtained ; 

that, except in the case of a lease termit1-
able by not more than three months' 
notice on either side pr.evious to such 
~:sanction being obtained the resolution 
of the council to sell, lease, or otherwise 
alienate or dispose of immovable pro
perty or to grant such contracts or leases 
shall be published, at least once a week, 
during three successive weeks in one or 
more newspapers circulating in the 
municipality; 

that all moneys received by the council 
from the sale of immovable property or 
the granting of such contracts or leases 
shall be used for the redemption and 
extinction of existing debt in such 
manner, or where no debt exists, for 
f!uch capital expenditure, as the council 
on a report from the finance committee 
may direct ; provided that moneys 
received in respect of leases entered 
into for a period of less than ten years 
shall be applied as the council may 
think fit. 

Repeal of 2. The Local Authorities Land Ordinance (No .. 
Ordinance 9 1916) No. 9 of 1916• of shall be and is hereby repealed. 

Town or 
village 
council may 
grant leases. 

Short title. 

3. Notwithstanding anything to the contrary 
in the Townships Act, 1907, or any amendment 
thereof, it shall be lawful, subject to the sanction 
of the Administrator being obtained under sub
section (14) of section seventy-one of the Local 
Government Ordinance, 1912, for a town or 
village council, being the registered owner of a 
township as defined in the said Act, to lease any 
lot therein for a period not exceeding twenty 
years without any option of renewal beyond that 
period. 

4. This Ordinance may be cited for all purposes 
alii the Local Government Amendment Ordinance, 
1917. 

----- --- ··-·--··-- -- ---·-··----------- ····--·---------
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meeting. Any such regulations or any alteration 
<>r rescission thereof shall continue of full force 
and effect, unless and until, during the session in 
which they have been laid on the table as herein
before provided, the Provincial Council shall have 
by resolution disapproved of the terms of such 
regulations or of such alteration or rescission 
thereof. 

6. This Ordinance may be cited for all Short title. 
purposes as the Horse Racing and Betting 
Restriction Amendment Ordinance, 1917, and 
shall be read as one with the principal law. 

Ord. No.U 
of t9t7. 

No. 12 of 1917.] [Came into operation 17th October, 1917. Ord.No.t2 
of t9t 7. 

AN ORBINA·NCE 
To amend further the Local Government Ordinance, 1912. 

(Assented to 9th October, 1917,) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

1. Section seventy-one of the Local Government 
Ordinance, 1912, shall be and is hereby amended 
by the deletion therefrom of sub-section (14) as 
amended by section s£x of the Local Government 
Amendment Ordinance, 1915, and by the sub
stitution therefor of the following new sub-section 
(14): 

(14) let, sell, or otherwise alienate or dispose 
of any movable or immovable property of 
the Council, including the granting of pro
specting rights, option contractfl, and the 
alienation of rights to minerals, precious and 
base metals, and precious stones on town 
lands in any way competent under and 
subject to the provisions of the Precious and 
Base Metals Act, 1908, and any amendment 
thereof, and the Precious Stones Ordinance, 
1903, and any amendment thereof, pro
vided: 

(a) that, except in the case of any immovable 
property, as to which special provision 
has been made by law, and except in the 
case of leases, other than leases of town 
lands, not required to be notarially 
executed under section twenty-nine of 
the Transfer Duty Proclamation (No. 8) 

Amendment 
of section 71 
of Ordinance 
No. 9 of 1912. 
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14 HORSE RACING AND BETTING RESTRICTION AMENDMENT. 

Observance of 
conditions
Withdrawal 
of licence. 

(3) The Administrator may amend or omit any 
of the conditions mentioned in the preceding sub
section in the case of licences granted outside a 
radius of 25 miles f1·om the General Post Office, 
Johannesburg, or outside the Municipality of 
Pretoria. 

(4) All existing licences granted by the Ad
ministrator for holding race meetings shall be 
subject to and come under the provisions of this 
Ordinance as from the first day of November, 1917, 
or the date of promulgation thereof whichever 
may be the later. 

3. Any person to whom any licence to hold 
race meetings or any renewal thereof shall have 
been granted either in his own name or on 
behalf of an association of persons shall be guilty 
of an offence if he holds, or permits to be held, 
more than fifteen race meetings during the 
currency of his licence, or if he breaks or permits 
to be broken any condition attached to such 
licence, or if he fails to take such precautions as 
may be necessary to ensure that such conditions 
are complied with and shall be liable, upon 
conviction, to the penalties prescribed in section 
nine of the principal law. The Administrator 
may at any time after such conviction withdraw 
the licence. 

Amendment 4. The definition of "race day" in the principal 
of section two law shall be and is hereby amended by the 
of principal deletion of the words "twenty-five" and the 
law. substitution therefor of the word" twenty." 

Regulations. 5. (1) The Administrator may make alter and 
rescind regulations for the carrying out of the 
objects of this Or.dinance or of the objects of the 
principal law. 

(2) Any person contravening the provisions of 
any regulations framed under the provisions of 
this section shall be guilty of an offence and 
shall be liable on conviction to the penalties 
prescribed in section nine of the principal law. 
In the case of a conviction against the holder 
of a licence the Administrator may withdraw 
the licence. 

(3) All regulations made under the provisions 
of this OrdinancE:> or any alt,3ration or rescission 
thereof shall be published in the Provincial 
Gazette and shall within seven days after such 
publication be laid on the table of the Provincial 
Council if the Council be then in session or if it 
be not in session within seven days after the 
commencement of its next ensuing session or 
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No. 11 of 1917.] [Came into operation lOth October, 1917. Ord.No.11 
of 1917. 

AN ORDINANCE 
To Amend the Law relating to Horse Racing 

and Betting. 

(Assented to 9th October, 1917.) 

BE IT EN ACTED by the Provincial Uouncil of Traus
vaal as follows :-

1. "Adminh;trator" shall mean the officer Definitions. 
appointed under section sixty-eight of the South 
Africa Act, 1909, acting on the authority of the 
Executive Committee. 

"Principal law" shall mean the Horse Racing 
.and Betting Restriction Act, 1909. 

2. (1) Notwithstanding anything to the contrary 
in the principal law contained every licence or 
renewal thereof granted after the commencement 
of this Ordinance to any person or associa
tion of persons to hold r:.tce meetings in accord
.ance with the principal law shall be deemed to 
authorize the holding of fifteen race meetings and 
no more, during the currency thereof. 

(2) The Administrator shall attach all of the 
following conditions to any licence or renewal 
.,thereof :- · 

(a) No person shall be admitted to the race
course on any day on which a race meeting 
is being held without payment of a minimum 
,charge of five shillings unless such person 
shall be in possession of a certificate issued by 
or on the authority of the licensee certifying 
that such person is a bona fide owner or train et· 
or bona fide employed in connection with 
the meeting or is a member of the club or 
association holding the meeting and has paid 
to the licensee an annual subRcription the 

. amount of which shall have been fixed by 
the club or association and approved by the 
Administrator ; 

(b) no person under the age of sixteen years 
other .than jockeys shall be admitted to the 
racecourse on any day on which a race 
meeting is being held ; 
(c) no race meetings shall be held by the 
licensee other than on the racecourse 
mentioned in the licence. 

Number of 
race meetings 
and 
c:mditions 
attached to 
licence. 
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Short title 

HOSPITAL COMMITTEES. 

hospital, subject to the condition that there 
shall be a complete audit of the books and 
accounts of each hospital at least once in 
each year. 

(e) For prescribing the conditions under 
which any grant made by the Provincial 
Administration or any other moneys in the 
custody of a Committee shall be expended. 

(f) For the establishment of a pension, pro
vident, or benevolent fund for the benefit of 
any officers or servants of a Committee and 
for the granting of pensions or gratuities to 
such officers or servants on retirement and 
for compelling any such officers or servants 
to contribute to any such pension, provident, 
or benevolent fund. 

(2) 'rhe regulations made under the provi
sions of the Epidemic Diseases Ordinance, 1905, 
or any amendment thereof existing at the date of 
the commencement of this Ordinance shall be of 
full force and effect until such regulations are 
altered or rescinded under the provisions of this 
Ordinance. 

(3) All regulations made under the provi
sions of this Ordinance or any alteration or rescis
sion thereof shall be published in the Provincial 
Gazette and shall within seven days after such 
publication be laid on the table of the Provincial 
Council if the Council be then in session or if it 
be not in session within seven days after the 
commencement of its next ensuing session or 
meeting. Any such regulations or any alteration 
or rescission thereof shall continue of full force 
and effect unless and until during the session in 
which they have been laid on the table as herein
before provided the Provincial Council shall have 
by resolution disapproved of the terms of such 
regulations or of such alteration or rescission 
thereof. 

6. This Ordinance may be cited for all pur
poses as the Hospital Committees Ordinance, 
1917. 

Schedule 
OF HOSPITALS REFERRED TO I~ SECTION one. 

Johannesburg. Lydenburg. 
Pretoria. Barberton. 
Boksburg. Klerksdorp. 
Krugersdorp. Pietersburg. 
Germiston. 
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"Hospital" shall mean any of the hospitals 
mentioned in the schedule to this Ordin
ance provided that the Administrator may 
by notice in the Provincial Gazette add 
the name of any other hospital to such 
schedule. 

" Regulation " shall mean a regulation framed 
under the provisions of this Ordinance. 

2. The Hospital Committees Ordinance, 1915, 
shall be and is hereby repealed but notwith
standing such repeal the Committees elected 
under the provisions of that Ordinance shall 
remain as constituted under that Ordinance until 
the a1st day of October, 1917, with all the rights, 
powers, jurisdiction, and authority vested in them 
as at the commencement of this Ordinance. 

3. The Administrator may appoint a Committee 
to carry on the management of any hospital and 
every such Committee shall on its appointment 
have the rights, powE>rs, jurisdiction, and 
authority held by the Committee previously 
responsible for the management of such hospital, 
and shall likewise be subject to all obligations 
and liabilities legallSr incurred by the said 
Committee. 

4. In the case of hospitals established after the 
commencement of this Ordinance any Committee 
appointed shall have such powers as may be 
prescribed by the Administrator by regulation. 

5. (1) The Administrator may make, alter, and 
rescind regulations* not inconsistent with the 
provisions of this Ordinance in respect of the 
following matters and generally for the better 
carrying out of the provisions of this Ordin
ance:-

( a) For determining the period of office of 
members of Committees appointed under this 
Ordinance and for prescribing the manner of 
retirement of such members. 
(b) For prescribing the conditions of service, 
appointment, retirement, salaries, and allow
ances of persons employed by any Committee. 
(c) For prescribing the conditions of admis
sion Qf patients to any hospital and for the 
payment and recovery of fees due by such 
patients. 
(d) For prescribing the manner in which 
any moneys received by a Committee are to 
be brought to account, the manner in which 
the accounts of Committees shall be kept and 
for the audit of accounts and books of any 

11 

Repeal of 
Ordinance 
No. 5 of 1915. 
Saving as to 
existing 
eommittees. 

Appointment 
of committee. 

Powers of 
committee. 

Regulations. 

* ProvinC'ial Gazette dated 31st October, 1917, page 224:. 

Orcf. No.lO 
of l9l7. 
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THIRD APPROPRIATION (PART 1917 -1918). 
MUNICIPAL ELECTIONS (ANNUAL ELECTIONS, 1917). 

10 HOSPITAL COMMITTEES. 

Short title. 

and shall be accounted for in accordance with 
the provisions thereof : Provided that no services 
upon which expenditure has not been incurred 
during the financial year ending the thirty~first 
day of March, 1917, or for which there is no 
statutory authority shall be deemed to be author~ 
ized under this Ordinance. 

3. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the 'fhird Appropriation (Part 1917-1918) 
Ordinance, 1917. 

Ord. Ne. 9 No. 9 of 1917.] [Came into operation 6th October, 1917. 
of 1917. 

AN ORDINANCE 
To amend the M unicipa1 E1ections Ordinance, 1912 

with regard to the date of E1ecUons in 1917. 

(Assented to 5th October, 1917.) 

BE IT EN ACTED by "the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

Elections to 
be held on 7th 
November, 
1917. 

Short Title. 

1. Notwithstanding anything to the contrary 
in the Municipal Elections Ordinance 1912 or 
any amendment thereof the annual elections of 
councillors as provided therein shall for the year 
1917 take place on Wednesday the seventh day 
of November one thousand nine hundred and 
seventeen. 

2. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Municipal Elections (Annual Elections 
1917) Amendment Ordinance 1917. 

Ord.No.10 No. 10 of 1917.] 
of 1917. 

[Came into operation lOth October, 1917. 

AN ORDINANCE 
To Amend the Law relating to the Management of 

Hospitals. 

(Assented to 5th October, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Trans
vaal as follows :-

Definitions. 1. In this Ordinance unless inconsistent with 
the context : 

" Administrator " shall mean the officer ap
pointed under section sixty-eight of the 
South Africa Act, 1909, acting on the 
authority of the Executive Committee. 

------ -~-···-··-----~---··--~---·· --··--~-- ---·-··-
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2. All sums issued under . the provisions of 
this Ordinance shall be deemed to be advances on 
account of grants to be made in an Appropriation 
Ordinance for the ·year ending the thirty-first day 
of March, 1918. and immediately on the com
mencement of such Appropriation Ordinance, 
this Ordinance shall cease to have effect and issues 
already made hereunder shall be deemed to be 
issues under that Appropriation Ordinance, and 
shall be accounted for in accordance with the 
provisions thereof; provided that no services 
upon which expenditure has not been incurred 
during the financial year ending the thirty-first 
clay of March, 1917, or for which there is no 
statutory authority shall be deemed to be author-
ized under this Ordinance. 

Issues under 
this 
Ordinance 
to be deemed 
advances in 
anticipation. 

3. This Ordinance may be cited for all purposes Shurt 'fitle. 
as the Second Appropriation (Part 1917-1918) 
Ordinance 1917. 

Ord. No. 7 
of 1917. 

No. 8 of 1917.] [Came into ope~ation lOth October, 1917. Ord. No. 8 
of 1917. 

AN ORDINANCE 
To apply a further sum not exceeding i.l50,000 ·on 

Account for the Service of the Province of Transvaal 
during the Year ending on the 31st day of March, 
1918. 

(Assented to 14th September, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of 
" as follows :-

Transvaal 

1. On and after the first day of April, 1917, 
there may be issued out of the Provincial Revenue 
Fund such sums of money not exceeding 
in the aggregate the sum of One hundred and 
Fifty thousand Pounds as may from time to time 
be required for the service of the Province in 
respect of the year ending on the 31st day of 
March, 1918, until such time as provision is made 
therefor by the Council in an Appropriation 
Ordinance. 

2. All sums issued under the provisions of this 
Ordinance shall be deemed to be advances on 
account of grants to be made in an Appropriation 
Ordinance for the year ending the thirty-first day 
of March, 1918, and immediately on the com
Inencement of such Appropriation Ordinance, 
this Ordinance shall cease to have effect and 
issues already made hereunder shall be deemed 
to be issues under that Appropriation Ordinance, 

£150,000 
may be issued 
out of the 
Provincial 
Revenue 
Fund. 

Issues under 
this Ordi
nance to be 
deemed 
advances in 
anticipation. 
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8 SECOND APPROPRIATION (PART 1917-1918). 

Ord. No. 6 (c) No nurse shall be on night duty for a 
of 1917. lo'rrger period than eleven hours from the 

commencement of such duty. 
(d) No nurse shall be on night duty for m~re 
than three calendar months in succession. 

Provided that the time of duty as limited hy 
sub-sections (a), (b), (c), and (d) of this section 
may be exceeded, but only when demanded by 
the urgency of any case or cases in the nurse's. 
care, in which event the excess time worked and 
the reason for such excess shall be certified in 
writing and signed by the superintendent, matron, 
or other. person in chief charge of the hospital 
for the time being, and a copy of such certificate 
shall be given to such nurse, and the committee 
of every such hospital shall cause a monthly 
return of the particulars contained in such 
certificate to be sent to the Administrator by the· 
15th of the month following the month to which 
such return relates. 

Regulations. 3. The Adminh;trator may, from time to time, 
make regulations for the better carrying out of 
this 0 rdinance. 

Short title. 4. This Ordinance may be cited for all pur-
poses as the Hospital Nurses' Relief Ordinance, 
1917, and shall come into operation on a date to 
be fixed by Proclamation in the Provincial 
Gnzette. ':' 

Ord. No. 7 No. 7 of 1917.] 
of 1917. 

[Came into operation 29th August, 1917 .. 

AN ORDINANCE 
To apply a further sum not exceeding £200,000 on. 

Account for the Service of the Province of Transvaal 
during the Year ending on the 31st day of March, 
1918. 

(Assented to lOth August, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

£200,000may 
be issued out 
of the 
Provincial 
Revenue 
Fund. 

1. On and after the first day of April, 1917, 
there may be issued out of the Provincial Revenue 
Fund such sums of money not exceeding in the 
aggregate the sum of two hundred thousand 
pounds as may from time to time be required for 
the service of the Province in respect of the year 
ending on the 31st day of March, 1918, until such 
time as provision is made therefor by the Council 
in an Appropriation Ordinance. 

*Provincial Gazette, dated 26th September, 1917, page 154. 
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No. 5 of 1917.] [Came into operation 9th May, 1917. Ord. No. 5 
of 1917. 

AN ORDINANCE 
To amend the Shop Hours Ordinance, 1916, in certain 

respects. 

(Assented to 24th April, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

1. Sub-section (c) of section three of the Shop 
Hours Ordinance, 1916, shall be and is hereby 
·amended by the insertion therein after " six " of 
the words "(in the case of butchers' shops, five 
·o'clock)". 

2. This Ordinance may be cited for all pur
poses as the Shop Hours Amendment Ordinance, 
1917. 

Amendment 
of Section 3 
of Shop Hours 
Ordinance, 
1916. 

Short Title. 

·No. 6 of 1917.] [Came into operation 1st October, 1917. Ord. No. 6 
of 1917. 

AN ORDINANCE 
To Restrict the Working Hours of Nurses employed in 

Provincial Hospitals. 

(Assented to 2nd May, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

1. In this Ordinance the term "nurse" shall Definitions. 
mean and include any member of the nursing 
staff, or person acting as a nurse in any 
Provincial Hospital, and shall include probationers 
and pupil nurses. 

"Night duty" shall mean any continuous duty 
-commencing at any time between 6 p.m. and 
.5 a.m. 

2. The working time of nurses in Provincial Working 
Hospitals shall save as is hereinafter excepted hours of 
be limited as follows :- nurses. 

(a) No nurse shall be on duty on more than 
six days in any one week. 
(b) No nurse shall be on night duty on more 
th.:tn six nights in any one week. 
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of 1917. 

6 LOCAL AUTHORI'riES RATING AMENDMEN'l'. 

Repeal of 
portion of 
section three 
of principal 
ordinance. 

Amendment 
of section 8 
(1) of 
amending 
ordinance. 

Amendment 
of section 
nine of 
amending 
ordinance. 

Amendment 
of section 
fourteen of 
principal 
ordinance. 

Rates payable 
pending 
appeal. 

Short title. 

9. The last paragraph of section three of 
the principal ordinance shall be and i8 hereby 
repealed. 

10. Elub-section (1) of section eight of the 
amending ordinance shall be and is hereby 
amended by the addition at the end of the said 
sub-section of the words following :-

and provided further that no original rate 
or rates exceeding in the aggregate one penny 
in the pound on the value arrived at as 
aforesaid, and no additional rate or rates 
exceeding in the aggregate the amounts. 
specified in sub-section ( 4) hereof shall be 
imposed in any one year except as provided 
in sub-section (5) hereof. 

11. Section nine of the amending ordinance 
shall be and is hereby amended by the 
deletion of the words "Notwithstanding anything 
to the contrary in section six of this Ordinance 
land" and by the substitution therefor of the 
words "Any interest in land". 

12. Section fourteen of the principal ordinance 
shall be and is hereby amended by the 
deletion of the word "buildings" wherever it 
occurs and the substitution therefor of the words 
"rateable pr1)perty." 

13. When an appeal is pending from the 
decision of a valuation court any rates levied by a 
local authority after the president of the valuation 
court shall have signeu and certified the valuation 
roll but before such appeal shall have been 
determined shall in respect of any rateable 
property against the valuation of which such 
appeal is pending become due and payable upon 
such valuation upon the day fixed in terms of 
section eighteen of the principal ordinance, and 
should such appeal result subsequent to the date 
of the payment of such rate in an alteration of the· 
valuation either by way of increase or decrease 
the local authority shall collect or refund the· 
difference as the case may be together with interest 
at the rate of six per cent. per annum upon the· 
amount so collected or refunded from the date of 
payment of the rate to the date of such collection 
or refund. The provisions of this section shall 
apply to any rateable property against the 
valuation of which an appeal is pending at the 
date of this ordinance coming into operation. 

14. This Ordinance may be cited for all 
purposes as the ·Local Authorities Rating Amend
ment Ordinance 1917 and shall be read as one 
with the Local Authorities Rating Ordinance 1912 
and any amendment thereof. 
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5. The definition of "site value of land" in the 
. ;unending ordinance shall be and is hereby 
amended by the deletion of the words "made or 
acquired by the owner or· his predecessors in 
title." 

6. The definition of "value of impr')vements" 
in the amending ordinance shall be and is hereby 
amended by the deletion of the word "land" in 
the first line and by the substitution therefor of 
the words "any interest in land'' and by the 
deletion of the words "the land" in the third 
line and the substitution therefor of the words 
"such interest in land" and by the addition at 
the end of such definition of the following 
words:-

"provided that the added value shall in no 
case exceed the amount that should reason
ably be involved in bringing the site value 
of the land to its improved value as at the 
date of valuation, such improved value being 
the value of such interest in land together 
with any improvements therein thereon or 
thereunder" if valued together as a whole 
under the provisions of section sevfn of the 
amended ordinance." 

7. The definition of "rateable property" in the 
principal Ordinance shall be and is hereby 
amended by the insertion after the words "Public 
Education" in line four of sub-clause (2) under 
(A) and (B) of the words "or hoarding houses or 
hostels maintained in connection with such 
schools." 

Amendment 
of definitiov 
"site value 
of land". 

Amendment 
of definition 
"value of 
improve
ments". 

Amendment 
of definition 
"rateable 
property". 

8. In the principal ordinance or any Extension of 
amendment thereof the word "improvements" definition of 

"improveshall include all buildings movable or immovable ment.s". 
cmd shall further include all work actually 
done or matt-"rial used upon any land by the 
expenditure of capital or labour by any owner 
or occupier of any interest in such land but 
in so far only as the effect of such work or 
material used is to increase the value of the 
interest in land and the benefit. thereof is nu
exhausted at the time of valuation, but shall not 
include work done or material used on or for the 
benefit of any interest in land by the Crown or by 
any statutory public body unless such work or 
material has been paid for by the contribution of 
t hfl owner or occupier for that purpose and such 
\vork or materin,l has not become the property of 
the Crown or such statutory public body; pro-
vided that the payment of rates or taxes shall not 
be deemed to be a contribution within the mean-
ing of this definition. 

Ord. No 4 
of 1917 • 
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4 LOCAL AUTHORITIES RATI~G AMENDMEN'r. 

Ord. No. 4 No. 4 of 1917.] 
of 1917 

[Came into operation 9th May, 1917 

AN ORDINANCE 
To further amend the Local Authorities Rating 

Ordinance, 191 2. 

(Assented to 24th April, 1917.) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaal' 
as follows :- · 

Interpreta
tion of terms. 

An1endment 
of definition 
" interest in 
land". 

Amendment 
of definition 
"owner" 

Amendment 
of definition 
"rateable 
property". 

1. In this Ordinance the words "principar 
ordinance " shall be taken to mean the Local 
Authorities Rating Ordinance, 1912, "amending 
ordinance" shall be taken to mean the Local 
Authorities Rating Amendment Ordi•mnce, 1916, 
and " amended ordinance " shall be taken to 
mean the principal ordinance as amended by the 
amending ordinance. 

2. The definition of " interest in land" in the 
principal ordinance shall be and is h!:-reby 
amended by the deletion therefrom of the words 
"for the purposes of the definition of rateable 
property under (B) " and by the insertion in sub
clause r 3) before the word "land" of the words 
" or right or concession over ". 

3. The definition of " owner" in the principal 
ordinance shall be and is hereby amended by 
the deletion of sub-clause (5) and by the deletion 
in sub-clause (6) of the words "situated in a 
dirstrict in which the definition of rateable 
property in (B) is applicable". 

4. The definition of "rateable property" in 
the amended ordinance shall be and is hereby 
amended as follows :-

(i) by the deletion in (A) of the words "all 
land" and the substitution therefor of the 
words "every interest in land" and by the 
deletion in sub-clause (1) under (A) of the 
word " land" and the substitution therefor 
of the words "any interest in land" and by 
the deletion of sub-clauses (2) (3) and (4) 
under (A) and the substitution therefor 
respectively of sub-clauses (2) (3) and ( 4) 
under (B); 
(ii) by the addition of the following para
graph:-

Rateable property shall include all 
rnovable or immovable buildings and other im
provements in, on, or under land any interest 
in which is included in rateable property. 
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UNAUTHORIZED EXPENDITURE (1915-1916). 
APPROPRIATION (PART 1917-1918). 3 

Schedule. 

No. of Vote.f ____ _ 
----------------------------~----------

Servke. ~\.mount. 

2 

3 

4 

General Administration ... 
Education ... 
Hospitals and Charitable Institutions ... 
Roads and Local Works ... 

£35 9 1 

898 16 7 
15,692 14 9 

107 16 10 

£16,734 17 3 

Ord. No. 2 
of 1917. 

No. 3 of 1917.] [Came into operation 16th May, 1917. Ord. No. 3 
of 1917. 

AN ORDil'JANCE 
To apply a sum not exceeding £500,000 on Account for 

the Service of the Province of Transvaal during the 
Year ending on the 31st day of March, 1918. 

(Assrnted to 17th Aprn, 1917.) 

BE IT EN ACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :--

1. On and after the first day of April, 1917, £500,oo.o 
there may be issued out of the Provincial Revenue may he Issued 

. . out of the 
Fund such sums of money not exceedmg m the Provincial 
aggregate the sum of five hundred thousand Revenue 
pounds as may from time to time be required for Fund. 
the service of the Province in respect of the year 
ending on the 31st day of March, 1918, until such 
time as provision is made therefor by the Council 
in an Appropriation Ordinance. 

2. All sums issued under the provisions of 
this Ordinance shall be deemed to be advances on 
account of grants to be made in an Appropriation 
Ordinance for the year ending the thirty-first day 
of March, 1Dl8, and immediately on the com
mencement of such Appropriation Ordinance, 
this Oruinance shall cease to have effect and issues 
already made hereunder shall be deemed to be 
issues under that Appropriation Ordinance, and 
shall he accounted for in accordance with the 
provisions thereof ; provided that no services 
upon which expenditure has not been incurred 
during the financial year ending the thirty-first 
day of March, 1917, or for which there is no 
statutory authority shall be deemed to be author-
ized under this Ordinance. 

Issues under 
this 
Ordinance to 
be deemed 
advances in 
anticipation. 

3. This Ordinance made be cited for all purposes Short title. 
af the Appropriation (Part 1917-1918) Ordinance 
1H17. 
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Ord. No. 1 
of 1917. 

.ADDITIONAL .APPROPRIATION (1916-1917). 
2 UNAUTHORIZED EXPENDITURE (1915-1916). 

Number 
of 

Vote. 

Schedule. 

Service. 

-----;---~--- ---~ 

2 
3 

4 

For expenses in respect of the General 
Administration .. • .. . .. . 

For expenses in respect of Education ... 
For the services in respect of Hospital and 

Charitable [nstitutions, including 
Pauper Relief ... ••• ... ... 

Including the following services :.!..__ 

Grant-in-aid Potchefstroom Hos-
pital ... ... ... 

Grant-in-aid South African 
Hospital ... ... ... 

For expenses in connection with the 
upkeep, maintenance, and construction 
of roads and local works .. . ... 

Including the undermentioned 
services:-
Grants-in-aid of Local Authorities 
Grants to Provincial Boarding-

houses ... ... ... 

Column 
1. 

£ 
72 

25,096 

16,796 

24,922 

Column 
2. 

250 

150 

56 

1,666 

Ord. No. 2 No. 2 of 1917.] 
of 1917. 

[Came into operation 9th May, 1917. 

AN ORDINANCE 
To apply a further sum of money towards the service of 

the Province of Transvaal during the year ended on 
the 31st day of March, 1916, to defray certain un
authorized expenditure. 

(Assented to 28th J.l:farch, 1917 .) 

BE IT ENACTED by the Provincial Council of Transvaa! 
as follows :-

Provincial 
Revenue 
Fund charged 
with 
£16,734 17s. 
3d. 

Short Title. 

1. The Provincial Revenue Fund is hereby 
charged with a sum of sixteen thousand seven 
hundred and thirty-four pounds, seventeen shil
lings and three pence to meet certain expenditure 
over and above the amounts appropriated for the 
service of the Province for 'the year ended on the 
31st day of March, 1916. Such expenditure is set 
forth in the schedule to this Ordinance and is more 
particularly specified on page 13 of the Report of 
the Provincial Auditor of Accounts for the said 
year. 

2. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Unauthorized Expenditure (1915-1916) 
Ordinance 1917. 
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ADDITIONAL APPROPRIATION (1916-1917). 1 

No. 1 of 1917.] [Came into operation 9th May, 1917. Ord. No. 1 
of 1917. 

AN ORDINANCE 
·To apply a furth~r sum of money not exceeding £66,886 

for the servtce of the Province of Transvaal for the 
period from the 1st day of April, 1916, to the 31st 
day of March, 1917. 

(As8ented to 28th March, UH7.) 

BJiJ IT ENACTED by the P1·ovincial Council of Transvaal 
as follows :-

1. The Provincial Revenue Fund of Transvaal 
is hereby charged towards the services of the said 
Province for the period from the 1st day of April, 
1916, to the ~Hst day of March, 1917, both days 
inclusive, with a further sum not exceeding 
sixty-six thousand eight hundred and eighty-six 
pounds in addition to the sums provided for by 
the Appropriation (1916-17) Ordinance, 1916, and 
the Additional Appropriation (1916-17), 
Ordinance, 1916. 

2. The money granted by this Ordinance shall 
be applied to the purposes and for the services 
expressed in the schedule annexed hereto 
according to the Votes and Sub-heads particularly 
specified and set forth in the Additional Supple
mentary Estimates of Expenditure for the said 
period as approved of by the Provincial Council. 

3. The said money shall not he issued or 
applied to any use, intent, or purpose other than 
the particular services for which it is granted by 
this Ordinance; provided that the Executive 
Committee subject to compliance with section one 
hundred and eighteen of the South Africa Act, 
1909, may issue and apply a saving on any sub
head of a vote for any excess of expenditure on 
any other sub-head of the same vote; provided 
further that no excess shall be incurred on the 
sums appearing in Column 2 of the schedule 
hereto, nor shall savings thereon be available for 
any purpose other than that for which the money 
is hereby granted. 

4. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Additional Appropriation (1916-1917) 
Ordinance, 1917. 

Provincial 
Revenue 
]:l'und charged 
with :£66,886. 

How money is 
to be applied. 

How money 
applied
Application 
of savings. 

Short title. 
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