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PUBLIEKE VERMAKELIKHED11JN. 1 

No. 1 van 1~)20.] [Trad in werking a Maart 1 !)20. Ord. No. 1 
van 1920. 

EEN ORDONANTIE 
Voor.ziening makende voor het Verbod van Zekere 

Spelen, VermakeHkheden of Vertoning van Zekere 

Rolplaten of andere Platen. 

( Goedgekeurd op 27 FebJ"'tUlr'[e 1~!.20.) 

( Dorw de Goeverneur-generaal in het Bngels getelumd.) 

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

1. In deze Ordonantie J~:al-

" plaats van vermakelikheid " betekenen er!. Definities. 
insluiten enige zaal, lokaal, gebouw, inge-
sloten ruimte, balkon, tent of plaats, hetzij 
in de regel of b\i gelegenheid gebrnikt als 
een schouwburg, muziekzaal, publieke 
konsert- of verversingszaal, publieke bal-
zaal, publieketentoonstellingszaal of cirkus; 

"eigenaar" betekenen en insluiten de eige
naar, huurder of ander persoon het beheer 
hebbende over enige plaats van vermake
likheid of enig persoon verantwoordelik 
voor het bestuur er van. 

2. De Administrateur of ande1· door hem be
hoorlik schriftelik gemachtigd ambtenaar zal 
wettiglik bevoegd zijn van de eigenaar van enige 
plaats van vermakelikheid te verlangen ter in
spektie door de Administrateur of ander ambte
naar als voorzegd enige rolplaat of plaat in te 
~uenen welke bedoeld is voor vertoning in enige 
plaats van vermakelikheid, en enig eigenaar die 
weigert te voldotm aan de bepalingen van dit 
artikel zal schuldig zijn aan een overtreding op 
deze Ordonantie. 

3. De Administrateur mag per schriftelike ken
n isgeving of per telegram aan de eigenaar van 
enige plaats van vermakelikheid de vertoning 
verbieden van enige rolplaat of plaat of de uit
voering van enig spel of andere vorm van ver
makelikheid welke volgens zijn oordeel in str\id 
is met de goede zeden of open bare politiek. Enig 
eigenaar die enige rolplaat of plaat vertoont of 

Eigenaar rol
platen of 
platen voor 
inspektie in 
te dienen. 

Verbod van 
rolplaten, 
spelen of 
vermakelik-
heden. · 
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Ord. No. 1 
v·an 1920. 

PUBLIEKE VERMAKELIKHEDEN. 
2 SUPPLEMENTAIRE rfOEEIGENINGS (1919-1920). 

Straf. 

Herroeping 
van de Ordo
nantie ter 
Voorkoming 
van Gods
dienstige 
Opvoeringen, 
1913. 

Korte titel. 

toestaat vertoond te worden of die de uitvoering 
van enig spel of andere vorm van vermakelikheid 
toestaat in strijd met de bepalingen van dit artikel, 
zal schuldig zijn aan een overtreding op der.e 
Ordonantie. 

4. Enig persoon die schuldig is aan een over
treding op deze Ordonantie zal bij veroorcleling 
blootstaan a~n een boete van hot'gstens vijf en 
zeventig ponclen of bij wanbetaling aan gevange
nisstraf met of zonder dwangarbeicl voor een 
tijdperk van hoogstens drie maanden. 

5. De Ordonantie ter V oorkoming van Gods
dienstige Opvoeringen, 1H13, zal zijn en wordt 
hierbij herroepen. 

6. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Publieke Vermakelik
heden Ordonantie, 1920. 

Ord. No. 2 No. 2 van 1920.] 
van 1920. 

[Trad in werking 31 Maart 1!)20~ 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een verdere som gelds van hoog

stens £28,161 voor de dienst van de Provincie 
Transvaal, voor het tijdperk van de 1 ste dag van 
April 1919 tot de 31ste dag van Maart 1920. 

(Gotdgekeurd op 24 lllaart 1920.) 

(Door de Gveverneur-generaal in het Engels ,qetekend.) 

Z I.l HET BEP AA LD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

Provinciaal 
Inkomste
fonds 
bezwaard 
met 
£28,161. 

1. Het Provinciaal Inkomstefonds van Trans
vaal wordt hiermede bezwaard voor de cliensten 
van de genoemde Provincie, voor het tijdperk 
van de 1ste dag van April 1919 tot de 31ste dag 
van Maart 1920, beide dagen inbegrepen, mf-t 
een verdere som van hoogstens acht en twintig 
duizend een honderd een en zestig ponclen, boven 
de sommen waarvoor voorziening gemaakt werd 
door de Toeeigenings (191~)-l~l20) Ordonantie. 
1919. 
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SUPPLEMENTAIRE 'TOEElGENINGS (1919-1920). a 

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 
subhoofden in het biezonder gespecificeerd en 
vermeld iP de Begroting van Supplementaire 
Toeeigening voor het genoemde tijdperk, zoals 
door de Provinciale Raad goedgekeurd. 

3. De genoemde gelden zullen niet uitgekeerd 
of aangewend worden voor enig gebruik, bestem
ming 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 achttien van 
de Zuid-Afrika Wet, 1909, een besparing op enig 
subhoofd van een post mag verstrekken en aan-
wenden voor enige overschrijding van uitgaven 
op enig ander subhoofd van dezelfde post. 

Wijze van 
aanwending 
van gelden. 

Hoe gelden 
aangewend.
Aanwending 
van 
besparing. 

4. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de 8upplementaire Toe-
eigenings (1919-1920) Ordonantie, 1920. 

-~o:-~ 
van 

_!:>ost. 

Schedule. 

Dienst. 

Voor salarissen en onkosten voor Algemene 
Administratie ... 

2 V oor onkosten aan Onderwijs 
Insluitende de volgende dienst :

Hulptoelage-
Helpmakaar V ereniging, Pretoria 

13 Voor Salarissen en onkosten van Hospitalen en 
Liefdadige Instellingen, met inbegrip van 
Armezorg 
Insluitende de volgende diensten :-

Hulptoelage-
Potcbefstroom Woningbospitaal 
Schweizer Rencke Kraamvrouwebospitaal ... 
Pretoria W eldadigheidsvereniging ... 
Kinderen Hulp Vereniging, Johannesburg ... 
Verbond van Zuidafrikaanse Moeders, Pre-

toria ... 
Louis Botba Tebuis voor Kinderen ... 
Kleine Instellingen 

4 Voor onkosten in verband met het onderhoud en 
aanleg van W egen en Plaatselike W er ken 
Insluitende de volgende diensten :

Hulptoelagen aan Plaatselike Autoriteiten 
5 Voor onkosten aan Kapitaaluitgaaf 

Insluitende de volgende diensten :
Hulptoelagen 
Aankoop van Grond 

Kolom 1

1 

Kolom 
1. 2. 

£ 
6 376 1

509 

8,960 

5,816 

6,500 

38 

87 
264 
460 

1,000 

750 
800 
200 

17(} 

500 
6,000 

Ord. No. 2 
va.n 1920. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

4 TOEEilGENING (DEIJlf_, 1 ~20-1 !)21). 

Ord. No. 3 No. 3 van 1~)20.] 
van 1920. 

[rrrad in werking 21 April 1~)20. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwend:ing van een so m van hoogstens 1.1,500,000 

voor de Diensten van de Provincie Transvaa1, gedu
rende het jaar eindigende op de 31 ste dag van Maart 
1921. 

(Goedgekeurd op 24 Maa1·t 1~)20.) 

(Door de Goeve?'JUYU/r-generaal 1:n, het Engels getekend.) 

ZIJ HE'l, BEPAAI .. D door de Provinciale Raad van Trans
vaal als volgt :-

£1,500,000 1. Op en na de eerste dag van April 1920 
mogen mogen nit het Pt'ovinciaal Inkomstefonds zoda-
verstrekt 
worden nige sommen geld verstrekt worden, bijeenge-
uit het nomen niet meer bedragende dan de som van 
Provincia.al een miljoen vijf honderd duizend pond, als van 
Inkomste- tijd tot t\id mogen nodig zijn voor de dienst van 
fonrls. de Provincie, voor het jaar eindigende op de 

31ste dag van Maart 1921, tot zodanige tijd als 
daarvoor door de Raad voorziening gemaakt is in 
een 'l1oeeigenings-ordonantie. 

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

Korte titel. 

2. Alle sommen, uitgekeerd krachtens de be
palingen 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 1921, en onmiddellik b'i 
de aan vang van zodanige Toeeigenings-ordonantie 
zal deze Ordonantie ophouden van kracht te zijn 
An uitkeringen hieronder reeds gemaakt zullen 
geacht worden uitkeringen te z~jn gemaakt 
krachtens die Toeeigenings-ordonantie, en zullen 
verantwoord worden overeenkomstig met de 
bepalingen daarvan; mits dat geen diensten, 
waarop geen uitgaaf belopen \verd gedurende het 
financieel jaar eindigende de een en dertigste 
dag van Maart 1920, 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 Toeeigenings (Deel 
1920-1921) Ordonantie, 1920. 
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PLAATSRLIK BESTUUR (WONING) \VIJZIGINGS. 5 

No. 4 van 1~)20. J ['rrad in werking 21 April 1~J20. Ord. No. 4 
van 1920. 

EEN ORDONANTIE 
Tot wijziging van de P1aa-tselik Bestuur Ordonantie 

t 9 1 2, aan Stadsraden bevoegdheid verlenende 
Woningplannen te ondernemen en voorschotten in 
geld te verstrekken voor het doe1 van het oprichten 
en verkrijgen van woonhuizen. 

( (}oedr;ekeurd op 24 .Llfaw't 1 ~20.) 

(Door de (}oeverneu,r-generaal1"n het lt'ngels getekend.) 

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

1. Artikel zeven en tachtig van de Plaatselik Wijziging van 
Bestuur Ordonantie, 1912 (hierna de hoofdwet artikel ZM~en 

en tachtig 
genoemd) zal zijn en wordt hierb\i gewijzigd door van de 
daaraan het volgen<l nienw subartikel (15) toe te hoofdwet. 
voegen:-
" (15) Niettegenstaande enigiets daarmede in 

strijd in enige wet betrekking hebbende op 
dorpen, doch onderworpen aan de goed
keuring van de Administrateur en aan enige 
voorwaarden welke door hem mogen gesteld 
worden-

(a) bouwpercelen uitleggen op of op 
andere wijze enige grond aan de raad 
behorencle onderverdelen voor het doel 
van woningplannen voor personen 
woonachtig in de municipaliteit; 
(b) woonhuizen oprichten en oncler
houden met hun daarbij behorende 
bijgebou wen op zoclanig~ percelen of 
onderverdelingen van grond ; 
(c) onderworpen aan de bepalingen van 
subsektie (14) (b) van. artikel een en 
zeventig van de hoofdwet, enige zodanige 
percelen of onderverdelingen van 
grond en gebouwen daarop verhuren, 
verkopen of op andere wijze vervreem
den of van de hand zetten ; 
(d) grond verkr\jgen en gebouwen her
scheppen in woonhuizen en dezelve 
veranderen, vergroten, herstellen en 
verbeteren ; 
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PLAATSELIK BES'l'UUR (WONING) WIJZIGINGS. 
t) PROVINCIALE GOUDWINSTEN BELASTING WIJZIGINGS. 

Ord. No. 4 (e) voorschotten in gehl verstrt>kken op 
van 1 920. de waarborg van onroerend eigendom 

met het doel pe1 son en als voorzegd in 
staat te stellen grond te verkrijgen en/of 
woonhuizen op te richten en zodanige 
voorschotten met rente daarop weerterug 
te vorderen door termijnbetalingcn of 
anderszins als de raad naar goeddunken 
met enig persoon aan wie een voor
schot verstrekt werd mag overeenkomen; 
mits dat woonhuizen voorgesteld te 
word en gebou wd door de raad met. 
geleend geld, zullen gebouwcl worden 
onder kontrakt nadat inschrijvingen 
gevraagd zijn; 

Korte tftel. 

(/) werken voor de vervaardiging van 
bakstenen en dakpannen vestigen, ver
krijgen, bouwen, uitrusten en onder
nemen, hetzij binnen. of buiten de 
municipaliteit en alle zodanige dingen 
verrichten als tot zodanige vervaardiging 
rnogen behoren." 

2. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Plaatselik Bestuur 
(Woning) Wijzigings-ordonantie, 1920, en zal als. 
een gelezen worden met de hoofdwet en enige 
w~iziging er van. 

Ord. No. 5 No. 5 van 1920.] [Trad in werking 9 Februarie 1~)21. 
van 1920. 

EEN ORDONANTIE 
To-t wijziging der Provinciale Goudwinsten Belasting 

Ordonantie, 1918, in zekere opzichten. 

( Goedgekettrd op 21 Desember 1920.) 

(Door de Goevqrnenr~generaal in het Engels getekend.) 

Z IJ HE'r BEP AALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

Wijziging van 1. Subsektie (1) van artikel mjf van de Pro
artikel ttij,/(1) vinciale Goudwinsten Belasting Ordonantie, No. 
van de hoofd-
ordonantie. 14 van 1918, hierna de hoofdordonantie genoemd,. 

Korte titel. 

zal zijn en wordt I:?-ierbij gewijzigd door in regel 
3 er van het woord " t wee " door het woord 
"drie" te vervangen. 

2. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Provinciale Goud
winsten Belasting Wijzigings-ordonantie, 1920, en 
zal als een gelezen worden met dehoofdordonantie. 
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TWEEDE 'fOEEIGENINGS (DEEL 1 ~)20--1921). 7 
--- ---------·---····---------

No. 6 van 1920.] [Trad in werking 24 November 1920. Ord. No. 6 
van 1920. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een verdere som van hoogstens 

f.500,000 voor de Diensten van de Provincie Transvaal 
gedurende het jaar eindigende op de 31ste dag van 
Maart 1921. 

(Goedgekenrd op :30 Oktober 1920.) 

(Door de Goeverneur-,qeneraal in het Engels getekend.) 

ZIJ HE 'I, BEP AALD door de Provinciale Raad van 
Transvaal als volgt :-

1. Op en na de eerste dag van April 1920 
mogen uit het Provinciaal Inkomstefonds zoda
nige sommen gelds verstrekt worden, bijeen
genomen niet meer bedragende clan 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 3lste dag van 
Maart 1921, tot zodanige t~jd als daarvoor door 
de Raad voorziening gemaakt is in een Toeeige
nings-ord on an tie. 

2. Alle sommen, uitgekeerd krachtens de bepa
lingen van deze Ordonantie, zullen aangemerkt 
worden als voorschotten op rektming van toe
lagen te worden verleend in een Toeeigenings
ordonantie, voor het jaar eindigende de een en 
dertigste dag van Maart 1921, 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 worclen 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 
financieel jaar, eindigende de een en dertigste dag 
van Maart 1920, of waarvoor geen wettige 
machtiging bestaat, geacht zullen worden onder 
deze Ordonantie gemachtigtl te zijn. 

3. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Tweede Toeeigenings 
(Deel 1920-1921) Ordonantie, 1920. 

£500,000 
magen 
verstrekt 
warden 
uit het 
Pravinciaal 
Inkomste
fands. 

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

Karte titel. 
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VERHOOGDE W AARDE BELA8TING (HERROEPING-). 
8 WOONHUIS- EN VRIJG EZELLEBELASTING (HERROEPING ). 

Ord. No. 7 No. 7 van 1920.] [Trad in werking 1 Desernher Hl20. 
van 1920. 

EEN OR.DONANTIE 
Ter Herroeping van de Verhoogde W aarde Belasting 

Ordonantie, No. 5 van 1919. 

(Goedgekettrd op 26 Novemhrw 1920.) 

(Door de Goevernmt1''-gene'raal in het Engels ,qetekend.) 

ZIJ HE'r BEPAALD door de Provinciale Raad van Trans
vaal als volgt :-

Herroeping 1. De V erhoogde W aarde Belasting Ordonantie, 
van No. 5 van 1919, zal zijn en wordt hierb~i her-
Ordonantie 
No. fi. van roepen. 
1919. 

Korte titel. 2. Deze Ordonantie mag voor alle cloeleinden 
worden aangehaald als de Verhoogde Waarde 
Belasting (Herroepings) Ordonantie, 1\)20. 

Ord. No. 8 No. 8 van 1920.1 [Datum van in werking treden 1 .T ulie 1921. 
van 1920. 

EEN ORDONANTIE 
Tot herroeping van de Woonhuis- en VrijgezeUebeJasting 

Ordonantie, No. 16 van 1918. 

(Goedgekeurd op 23 Desember J ~)20.) 

(Door de Goeverneur-,qeneraal ~n het En,qels getek(md.) 

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

Herroeping 
van 
Ordonantie 
No. 16 van 
1918 en 
datum van 
in werking 
treden. 

Korte titel. 

1. De Woonhuis- en V r~jgezellebelasting Ordo
nantie, No. 16 van 1918, zal op en van 1 ,Julie 
1921 ingetrokken worden. 

2. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Woonhuis- en Vrjjge
zellebelasting (Herroepings) Ordonantie, 1920. 

, __________ -----
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'roE:i<jJ(fKNINGS (1!}20-1~121). 

No. ~)van Hl20.] [Trad in werking 2 Februarie 1921. Ord. No. 9 
van 1920 

EEN ORDONANTIE 
Tot het aanwenden van een som gelds £3,711,643 niet 

te boven gaande, voor de diensten van de Provincie 
Transvaal, gedurende het jaar eindigende 31 Maart 
1921. 

( Goedgeke'urd op 28 Desember 1920.) 

(Door de Goeverneur-generaal1:n het Engels getekend.) 

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

1. Het Provinciale Inkomstefonds wordt hier
mede bezwaard met l':odanige geldsommen als 
mogen nodig zijn voor de dienst der Provincie 
gedurende het jaar eindigende de 31ste dag van 
Maart 1921~ in het geheel de som van drie miljoen 
zeven honderd en elf duizend zes honderd drie en 
veertig pond niet te boven gaande, als volgt :-

Ter bestrijding van gewone of 
pel'iodieke uitgaven £3,261,643 

'l'er bostrijding van kapitaal of 
niet-periodieke uitgaven £450,000 

2. De gelden bij deze Ordonantie beschikbaar 
gesteld zullen aangewend wordbn ter bekostiging 
der diensten om~chreven in de bijgevoegde 
schedule en meer in het biezonder uiteengezet in 
de Begroting van Uitgaven (No. T.P. 6 van 
1920), zoals goedgekeurd door de Provinciale 
Raad en onderwor1,3en aan artikel drie hiervan 
en voor geen ander doel. 

3. :Met goedkeuring van de Administrateur, 
handelende met toestemming van het Uitvoerend 
Komitee, kan een hesparing onder enig subhoofd 
van een post aangewend worden tot dekking 
van meerdere uitgaaf onder enig ander subhoofd 
van uitgaaf, of voor uitgaaf onder een nieuw 
subhoofd van dezelfde post, mits dat geen 
meerdere uitgaven zullen gedaan worden boven 
de somrnen 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 doelein
den aangehaald worden als de Toeeigenings 
(1920-1921) Ordonantie, 1920. 

Provinciale 
Inkomste
fonds be
zwaard met 
£3,7] 1,643. 

Aanwending 
van gelden. 

Administra
teur mag 
wijziginge11 
machtigen. 

Korte titel. 
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Ord. No. 9 
van 1920. 

10 TOEEIGENINGS (1920-1921). 

1\'o. 'van 
Post. 

Schedule. 

JJienst. 

I. V oor salarissen en onkosten voor Algemene 
Administratie 

Insluitende de nagenoemde diensten :
Toelagen aan Gezondheidskomitees 
Toelagen aan Publieke Bibliotheken 
Toelagen aan Landbouwverenigingen 
Toelagen aan Haenertsburg Forellen V er-

eniging 
Toelage aan Transvaal Wildbeschermings 

Vereniging ... 
I I. Voor salarissen en onkosten voor Onderwijs ... 

Insluitende de nagenoemde diensten :
Toelagen aan ondersteunde plaatsscholen 
Toelagen aan private scholen 
Toelagen voor onderhoud van blinden en 

doofstommen te Worcester Instituut en 
dergelijke inrichtingen 

Toelage aan Pretoria Ambachtschool 
Toelage aan Langlaagte W eeshuis 
Toelage aan Potchef,troom W eeshuis en 

lndustrie!"chool 
Toelage aan Transvaal Huisvlijt ..• 
Toelage aan Helpmakaar Vereniging, 

Pretoria 
Toelagen voor onderwijs aan kleurling

kinderen ... 
III. Voor salarissen en onkosten voor Hospitalen en 

l;iefdadige Instellingen, met inbegrip van 
Armezorg 

Insluitende de nagenoemde diensten :
Toelage aan Elim Hospitaal 
Toelage aan Kraamvrouwe-inrichting, 

Pretoria 
Toelage aan Potchefstroom Woninghos

pitaal 
Toelage aan Hope Herstellingshuis voor 

kinderen ... 
Toelage aan Ermelo Hospitaal 
Toelage aan Zuidafrikaans Hospitaal 
Toelage aan Heidelberg Hospitaal 
Toelage aan Schweizer Reneke Hospitaal ... 
Toelage aan Middelburg Hospitaal 
Toelage aan Rand Hulpvereniging 
Toelage aan Pretoria W eldadigheidsver

eniging 
Toelage aan Johannesburg Kind~rtehuis ... 
Toelage aan Kinderen Hulpvereniging, 

Johannesburg 
Toelage aan Hui.,houdschool, Pretoria 
Toelage aan St. George Tehuis voor Jongens, 

Johannesburg 
Toelage aan Oude Manne- en Vrouwehuis, 

Krugersdorp 
Toelage aan H uis van Genade, Irene 
Toelage aan Reddingshuis, Pretoria 
Toelage aan Heilsleger 
Toelage aan Tehuis de Goedc Herder, 

Johannesburg 
Toelage aan Germiston W eldadigheids-

vereniging . • • .. • .. • 
Toelage aan Vronwezendingbond ... 

Kolom 1. Kolom 2. 
£ £ 

125,14:S 

200 
3,515 
6,0(10 

50 

50 
2,399,207 

5,376 
4,500 

2,440 
200 

2,500 

19,863 
400 

188 

41,000 

419,382 

500 

2,200 

700 

2,000 
5,500 

350 
2,750 

500 
3,000 

12,000 

2,000 
1,000 

2,000 
600 

600 

350 
350 
350 
250 

250 

240 
200 

---------
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'roE:miGENINGS (1920-1921). 
PLAATSELIK BESTUUR WIJZIGINGS. lJ 

No. van 
Post. IJien.~t. 

Toelage aan St. Mary's Weeshuis, Johan
nesburg 

Toelage aan Prinses Christian Tehuis, 
Pretoria 

Toelage aan Ambulance Verenigingen 
Toelage aan W estrand N oodfonds 
Toelage aan Huisvlijt, Johannesburg 
'foelage aan Gilde van Loyale Vrouwen, 

Johannesburg Gildewoning 
Toelage aan Bond van Zui.dafrikaanse 

Moeders, Pretoria 
Toelage aan het Louis Botha Tehuis voor 

Kinderen 
Toelage aan de King Edward VII Orde van 

V erpleegsters 
Toelage aan de Germiston Kinderwelvaart 

V ereniging ... 
Toelage aan de Pretoria Kinderwelvaart 

Vereniging ... 
Toelage aan het Johannesburg Hospitaal, 

Samaritaanfonds ... 
Toelage aan Nederd. Herv. Kerk Kom

missie voor Arme Blanken 
Toelage aan het Epworth Kindertehuis ... 
Toelage aan de Zuidafrikaanse Spoorwegen 

en Havens Kindertehuis ... 
IIV. Voor salarissen en onkosten voor Wegen en 

Plaatselike W er ken 
lnsluitende de nagenoende diensten :

Toelagen aan Plaatselike Autoriteiten 
V. Voor onkosten in verband met Kapitaaluitgaaf 

Insluitende de nagenoemde diensten :
Gebouwen 
Bruggen 
Aankoop van Grond ... 
Wegen 

Ord. No. 9 
Kolom 1. Kolom 2. van 1920. 

£ £ 

Bl7,906 

450,000 

250 

225 
150 
150 
100 

375 

1,000 

800 

200 

100 

100 

300 

1,000 
150 

100 

25,5JO 

312,500 
35,500 
27,000 
75,000 

No. 10 van 1920.] [Trad in werking 9 Februarie 1921. ~:~·~9·Jg 

EEN ORDONANTIE 
Tot wijziging van de Plaa-tselik Bes-tuur Ordonan-tie No. 

9 van 1912, zoals gewijzigd, :in zekere opz:ichten. 

(Goedgekeurd op 31 Jan'uarie 1921.) 

(Door de GueverneU/r-genm·aal in het Engels getekend.) 

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

1. Subsektie (1) van artikel zeventien van de 
Plaatselik Bestunr Wijzigings-ordonantie, No. 6 van 
1918, zal zijn f\11 wordt hierbij herroepen. 

Herroeping 
van artikel 
zerentien (1) 
van Ordonan
tie No. 6 van 
1918. 
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Ord. No. 1 0 V erdere 
van 1920. machten. 

Wijziging van 
Ordonantie 
No. 12 van 
1917. 

Korte titel. 

PLAA'.rSELIK BEB'l'UUR WIJZIG lNGS. 

2. N iettegenstaande enigiets vervat in de 
Plaatselik Bestuur Ordonantie (No. 9 van 1~H2) 
of enige wijziging er van mag de Raad-

( a) met de vergunning van de Administrateur 
enige grond verkrijgen voor de van-de-hand
z.etting uoor verkoop, verhuur of op andere 
wijze en op zodanige bepalingen als de Raad 
mag besluiten aan enig persoon met het doel 
daarop enig werk of bedrijf van een hinder
like aard uit te oefenen hetwelk de Raad 
bevoegd is te licentieren ; 

(b) bij besluit van de Raad alle kosten voor 
municipale diensten of voor het gebruik van 
municipale ondernemingen of voor licenties 
welke de Raad het recht he~ft te verlenen, te 
reguleren; 

(c) enige licentie weigeren voor een kafi'er
eethuis waar volgens het· oordeel van de 
Raad het aantal kaffer-eethnizen in enige 
lokaliteit groter is dan de benodigdheden 
van de omgeving. 

3. De Plaatselik Bestuur \V\iz.igings-ordonantie, 
1917 (No. 12 van 1917), wordt hierbij gewijzigd 
door artikel dr'ie daarin te schrappen en het vol
gend nienw artikel drie er voor in de plaats te 
stellen :-

" 3. Niettegenstaande enigiets daarmede in 
strijd in de Dorpenwet, 1907, of enige 
wijziging er van, zal het, onderworpen aan 
de vergunning van de Administrateur, te 
worden verkregen krachtens subsektie (14) 
van artikel een en zeventig van de Plaatselik 
Bestuur Ordonantie, 1912, voor een Stads- of 
Dorpsraad wettig zijn enige grond te verhuren 
aan hen behorende, voor zodanige tijdperken 
en op zodanige voorwaardeii als zodanige 
Stads- of Dorpsraad mag dienstig achten." 

4. Deze Ordonantie mag voor alh~ doeleinden 
aangehaald word en als de Plaatselik Bestu nr 
Wijzigings-ordonantie, 1!120. 
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)rd. No.1 0 Further 
of 1920. powers. 

Amendment 
of Ordinance 
No. 12 of 
1917. 

Short title. 

LOCAL GOVERNMENT AMENDMENT. 

2. Notwithstanding anything contained in the 
Local Government Ordinance (No. 9 of 1912) or 
any amendment thereof the Council may-

(a) with the consent of the Administrator 
acquire- any land for disposal by sale, lease 
or otherwise and on such terms as the 
Council may decide to any person for the 
purpose of carrying on thereon any work or 
trade of an offensive nature which the 
Council is empowered to license ; 

(b) regulate, by resolution of the Council, 
all charges for municipal services or for use 
of municipal undertakings or for licences 
which the Council is entitled to grant; 

(c) refuse any licence for a kaffir eating
house where in the opinion of the Council 
the number of kaffir eating-houses in any 
locality is in excess of the requirements of 
the neighbourhood. 

3. The Local Government Amendment Ordi
nance 1917 (No. 12 of 1917) is hereby amended 
by the deletion therefrom of section three and the 
substitution therefor of the following new section 
three:-

" 3. Notwithstanding anything to the con
trary in the rrownships 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 of 1912, for a Town or Village 
Council to lease any land belonging to it for 
such periods and on such conditions as such 
Town or Village Council may deem fit." 

4. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Local Government Amendment Ordinance, 
1920. 
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APPROPRIATION (1920-1921). 
LOCAL GOVERNMENT AMENDMENT. 11 

Column Column Ord. No ~ 
Sen·ice. 1. 

Grant to Ambulance Associations ... 
Grant to West Rand Distress Fund 
Grant to Home Industries, Johannesburg 
Grant to Guild of Loyal Women, Johan-

nesburg Guild Cottage ... 
Grant to League of South African Mothers, 

Pretoria 
Grant to Louis Botha Home for Children ... 
Grant to King Edward VII. Order of 

Nurses 
Grant to Oermiston Child Welfare Society 
Grant to Pretoria Child Welfare Society 
Grant to Johannesburg Hospital, Samari-

tan Fund 
Grant to Dutch Reformed Church Commis

sion for Poor Whites 
Grant to Epworth Children's Home 
Grant to South African Railways and Har

bours Children's Home ... 

£ 
2. of 1920. 
£ 

150 
150 
100 

375 

1,000 
800 

200 
100 
100 

300 

1,000 
150 

100 

IV. For salaries and expenses in respect of

Roads and Local Works 317,906 
Including the undermentioned services :

Grants to Local Authorities 2&,500 

V. For expenses in respect of Capital 

Expenditure 450,000 
Including the undermentioned services :

Buildings 
Bridges 
Acquisition of Land ... 
Roads ... 

312 500 
35:500 
27,000 
75,000 

No. 10 of 1920.] [Came into operation 9th February, 1921. o:r·.~2A~ 

AN ORDINANCE 
To amend the Local Government Ordinance, No. 9 of 1912, 

as amended, in certain respects. 

(Assented to 31st Janttary, 1921.) 

(Signed by the Governrw-General in English.) 

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

1. Sub-section (1) of section seventeen of the 
Local Government Amendment Ordinance No. 6 
{)f 1918 shall be and is hereby repealed. 

Repeal of 
section 
set•enteen (I ) 
of Ordinance 
No. 6 of 1918· 
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Ord. No. 9 
of 1920. 

10 APPROPRIATION (1920-1921). 

Jro. 1!{ 
rote. 

Schedule. 

Service. 

[. For salaries and expenses in respect of General 
Administration ... 
Including the undermentioned services :

Grants to Health Committees 
Grants to Puhlic Libraries ... 
Grants to Agricultural Societies 
Gtant to Haenertsburg Trout Association 
Grallt to Transvaal Game Protection 

A.ssociatbn 

II. Fur salaries and expenses in respect of Education 
Including the undermentioned services :

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

mutes at Worcester Institute and similar 
institutions 

Grant to Pretoria Trades School .. . 
Grant to Langlaagte Orphanage .. . 
Grant to Potchefstroom Orphanage and 

Industrial School ... 
Grant to Transvaal Home Industries 
Grant to Hdpmakaar Vereniging, Pretoria 
Grants for education of coloured children 

IlL For salaries and expenses in respect of Hospitals 
and Charitable Institutions, including Poor 
Relief 
Including the undermentioned services :

Grant to Elim Hospital .. ..._ 
Grant to the 1\bternity Hospital, Pretoria 
Grant to Potchefstroom Cottage Hospital 
Grant to Hope Convalescent Home for 

Children 
Grant to Ermelo Hospital ... 
Grant to South African Hospital 
Grant to Heidelberg Hospital 
Grant to Schweizer Reneke Cottage Hospital 
Grant to Middelburg Hospital 
Grant to Rand Aid Association 
Grant to Pretoria BenP.volent Society 
Grant to Johannesburg Children's Home 
Grant to Children's Aid Society, Johannes-

burg 
Grant to Domestic Training School, Pretoria 
Gmnt to St. George's Home for Boys, 

Johannesburg 
Grant to Home for Old People, Krugersdorp 
Grant to House of Mercy, Ire ne .. . 
Grant to Rescue Home, Pretoria .. . 
Grant to Salvation Army ... ... 
Grant to Good Shepherd's Home, Johan-

nesburg .. . 
Grant to Germiston Benevolent Society .. . 
Grant to Vrouwen Zending Bond... .. . 
Grant to St. Mary's Orphanage, Johannes-

burg ... • .. 
Grant to Princess Christian Home, Pretoria 

Col?Mnn 
1. 
£ 

125,148 

2,399,207 

419,382 

Column 
2. 
.;:, 

200 
3,515 
6,000 

50 

50 

5,376 
4,500 

2,440 
200 

2,500 

19,863 
400 
188 

41,000 

500 
2,200 

700 

2,000 
5,500 

350 
2,750 

500 
3,000 

12,000 
2,000 
1,000 

2,000 
600 

600 
350 
350 
350 
250 

250 
240 
200 

250 
225 

------------------- --·---------------·- ·-·--·-·-·-----
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APPROPRIATION (1920-1~)21). 

No. 9 of 1920.] [Came into operation 2nd February, 1920. o;fd.1 ~2o~ 

AN ORDINANCE 
To apply a sum not exceeding £3,711,643 towards the 

Service of the Province of Transvaal during the Year 
ending on the 31st day of March, 1921. 

(Assented to 28th December, 1920.) 

(8/gned by the Governor-General in English.) 

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

1. The Provincial Revenue Fund is hereby 
charged with such sums of monGy as may be 
required for the service of the Province during 
the year ending the 31st day of March, 1921, not 
exceeding in the aggregate the sum of three 
million seven hundred and eleven thousand 
six hundred and forty-three pounds, as follows:-

To defray normal or recurrent 
expenditure £3,261,643 

To defray capital or non-recurrent 
expenditure £450,000 

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. 'r.P. 6 of 
1920) as approved by the Provincial Council, 
and subject to section three hereof and to no 
other purpose. 

~1. 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. 

Provincial 
Revenue 
Fund 
charged with 
£3,711,643. 

How money 
to be applied. 

Administrator 
may authorize 
variations. 

4. 'rhis Ordinance may be cited for all purposes Short title. 
as the Appropriation (1920-1921) Ordinance, 
1920. 
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INCREMENT VALUE DUTY (REPEAL). 
K DWELLING-HOUSE AND BACHELOR TAX (REPEAL). 

Ord. No. 7 ~o. 7 of 1920.] 
o£ 1920. 

[Came into operation 1st December, 1920. 

AN ORDINANCE 
To Repeal the Increment Value Duty Ordinance, No. 5 

o£ 1919. 

(Assented to 26th Novembe'r, 1920.) 

(Signed by the Governor-General in English.) 

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

Repeal of 1. ~rhe Increment Value Duty Ordinance No. 
Ordinance 5 of 1919 shall be and is hereby repealed. 
No. 5 of 1919. 

Short title. 2. ~rhis Ordinance may be cited for all pur
poses as thB Increment Value Duty (Repeal) 
Ordinance, 1920. 

Ord. No. 8 No. 8 of 1920.] 
of 1920. 

[Date of operation 1st July, 1920. 

AN ORDINANCE 
To repeal the DweUing-house and Bachelor Tax Ordinance 

No. 16 of 1918. 

(Assented to 23nl December, 1920.) 

(Slgned hy the Governor-General in English.) 

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

Repeal of 1. rrhe Dwelling-house and Bachelor rrax 
Ordinance Ordinance No. 16 of 1918 shall be repealed on 
No. 16 of 
1918anddate and from the 1st July, 1921. 
of operation. 

Short title. 2. This Ordinance may be cited for all pur
poses as the Dwelling-house and Bachelor Tax 
(Repeal) Ordinance, 1920. 
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SECOND APPROPRIATION (PART ]~)20-1~}21). 7 

No. 6 of 1920.] [Came into operation 24th November, 1920. Ord. No. 6 
of 1920. 

AN ORDINANCE 
To apply a further sum not exceeding £500,000 on 

Account for the Service of the Province of Transvaal 
during the Year ending on the 3 t st day of March, 1921. 

(Assented to 30th October, 1920.) 

(S'igned by the Governor-General1:n English.) 

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

1. On and after the first day of April, 1920, 
there may be issued out of the Provincial Revenue 
Fund such sums of money not exceeding in the 
aggregate the sum of five 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 iHst day of March, 1921, 
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, 1921. 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, 1920, or for which there is no 
statutory authority shall be deemed to be author-
ized under this Ordinance. 

.£500,000may 
be issued out 
of the 
Provincial 
Revenue 
Fund. 

Issues under 
this 
Ordinance 
to be deemed 
advances in 
anticipation. 

3. This Ordinance may be cited for all purposes Shvrt title. 
as the Second Appropriation (Part 1920-1921) 
Ordinance 1920. 
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)rd. No. 4 
of 1920. 

LOCAL GOVERNMENT (HOUSING) AMENDMENT. 
6 PROVINCIAL GOLD PROI!'ITS TAX AMENDMEN'f, 

Short title. 

aforesaid, to acquire land, andfor to 
erect dwelling-houses, and recover such 
advances with interest thereon by in
stalments, or otherwise as the council 
may in its discretion arrange with any 
person to whom an advance is made; 
provided that dwelling-houses proposed 
to be built by the council with borrowed 
money shall be built by contract after· 
tenders have been invited ; 
(/) establish, acquire, construct, equip· 
and carry on, either within 0r outside
the municipality, works for the manu
facture of bricks and tiles, and do all 
such things as may be incidental to such 
manufacture.'' 

2. This Ordinance may be cited for all pur-· 
poses as the Local Government (Housing) 
Amendment Ordinance, 1920, and shall be read 
as one with the principal law and any amend
ment thereof. 

Drd. No. 5 ~o. ;) of 1920.] 
of 1920. 

[Came into operation ~Hh February, 1921. 

AN ORDINANCE 
To amend the Provincial Gotd Profits Tax Ordinance 

1918 in certain respects. 

(Assented to 21st December, 1920.) 

(Signed by the Governor-General in En,ql'ish.) 

BE IT EN AC'rED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows :-

Amendment 1. Sub-section (1) of section jive of the· 
of sectionfive Provincial Gold Profits Tax Ordinance No. 14 of 
(1) of princi-
pal ordinance. 1918, hereinafter called the principal ordinance,. 

Short title. 

shall be and is hereby amended by the deletion 
in line 3 thereof of the word "two" and the
substitution therefor of the word "three." 

2. 11his Ordinance may be cited for all purposes 
as the Provincial Gold Profits Tax Amendment 
Ordinance 1920, and shall be read as one with the 
principal ordinance. 
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LOCAL GOVERNMENT (HOUSING) AMENDMENT. 5 

No. 4 of 1920.] [Came into operation 21st April, 1920. Ord. No. 
of 1920. 

AN ORDINANCE 
'To amend the Local Government Ordinance, 1912, to 

empower Town Councils to undertake Housing 
Schemes, and to make advances of money for the 
purpose of the erection or acquisition of dwelling
houses. 

(Assented to 24th March, 1920.) 

(8£gned by the Governor-General in English.) 

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

1. Section eighty-Beven of the Local Govern
ment Ordinance, 1912 (hereinafter referred to as 
the principal law) shall be and is hereby amended 
by the addition thereto of the following new 
sub-section (15) :-
" (15) Anything to the contrary in any law 

relating to townships notwithstanding, but 
subject to the approval of the Administrator 
and to any conditions which may be laid 
down by him :-

(a) lay out building plots upon or 
otherwise sub-divide any land belonging 
to the council for the purpose of housing 
schemes for persons resident in the 
municipality ; -
(b) erect and maintain dwelling-houses 
with their appurtenant outbuildings on 
such plots or sub-divisions of land ; 
(c) subject to the provisions of sub
section (14) (b) of section seventy-one 
of the principal law, let, sell or other
wise alienate or dispose of any such 
plots or sub-divisions of land and 
buildings thereon ; 
(d) acquire land and convert buildings 
into dwelling-houses, and alter, enlarge, 
repair and improve the same ; 
(e) make advances of money on the 
security of immovable property for 
the purposes of enabling persons, as 

Amendment 
of Section 87 
of principal 
law. 
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4 APPROPRIATION (PAHT 1920-1921). 

Ord. No. 3 No. a of 1920.] 
of 1920. 

[Came into operation 21st April, 1.920. 

AN ORDINANCE 
To apply a sum not exceeding £1,500,000 on Account for 

the Service of the Province of Transvaal during 
-the Year ending on the 31st day of March, 1921. 

(Assented to 24th March, 1920.) 

(S1:gned by the Governor-General in Engl'ish.) 

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

£1,500,000 
may be issued 
<mt of the 
Provincial 
Revenue 
Fund. 

Issues under 
this 
Ordinance 
to be deemed 
advances in 
anticipation. 

Short title. 

1. On and after the first day of April 1920 
there may be issued out of the Provincial Revenue 
Fund such sums of money not exceeding in the 
aggregate the sum of one million five hundred 
thousand pounds as may from time to time be 
required for the &ervice of the Province in 
respect of th~ year ending on . the alst day of 
March, 1921, 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, 1921, 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 servict>s 
upon which expenditure has not been incurred 
during the financial year ending the thirty-first 
day of March, 1920, or for which there is no 
statutory authority shall be deemed to be autho
rized under this Ordinance. 

3. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Appropriation (Part 1920-1.921.) Ordinance 
1920. 
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SUPPLEMENTARY APPROPRIATION (1919-1920). a 

3. The said money shall not be 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. 

How money 
applied
Application 
of savings. 

4. This Ordinance may be cited for all purposes Short tiHe. 
as the Supplementary Appropriation (1919-1920) 
Ordinance, 1920. 

SCHEDULE. 

Number Column Column of Service. 
Vote. 1. 2. 

I £ £ 
1 For salaries and expenses in respect of 

the General Administration ... 6,376 
2 For expenses in respect of Education ... 509 

Including the following service :-
Grant-in-aid :-

Helpmakaar Vereniging, Pretoria ... 38 
3 For salaries and expenses in respect of 

Hospitals and Charitable Institutions, 
including Poor Relief ... ... . .. 8,960 
Including the following services :-

Grants-in-Aid :-
Potchefstroom Cott.age Hospital ... 87 
Schweizer-Reneke Maternity Hospital 264 
Pretoria Benevolent Society ... ... 460 
Children's Aid Society, Johannesburg 1,000 
League of South African Mothers, 

Pretoria ... ... . .. . .. 750 
Louis Botha Home for Children ... 800 
Small Institutions ... ... . .. 200 

4 For expenses in respect of the upkeep, 
maintenance and construction of Roads 
and Local Works ... ... . .. 5,816 
Including the following services :-

Grants-in-Aid to Local Authorities ... 176 
5 For expenses in respect of Capital 

Expenditure ... ... . .. ... 6,500 
Including the following services :-

1 Grants-in-Aid ... . .. ... .. . 000 
1 Acquisition of Land ... ... ... 

I 
6,000 

I _l_ 

Ord. No. 2 
of 1920. 
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PUBLIC ENTERTAINMENTS. 
2 SUPPLEMENTARY APPROPRIATION (1919-1920). 

Ord. No. 1 Penalty. 
(())£ 1920. 

4. Any person who is guilty of an offence 
against this Ordinance shall, on conviction, be 
liable to a fine not exceeding seventy-five pounds 
or in default of payment to imprisonment with 
or without hard labour for a period not exceeding 
three months. 

Ord. No. 2 
of 1920. 

Repeal of 
Religious 
Performances 
Prevention 
Ordinance, 
1913. 

Short title. 

5. The Religious Performances Prevention 
Ordinance, 1913, shall be and is hereby repealed. 

6. rrhis Ordinance may be cited for all purposes 
as the Public Entertainments Ordinance, 1920. 

No. 2 of 1920.] [Came into operation 31st March, 1920 .. 

AN ORDINANCE 
To apply a further sum of money not exceeding £28,161 

for the serv:ice of the Prov:ince of Transvaal for the 
per:iod from the 1st day of Apr:if, 1919, to the 31st 
day of March, 1920. 

(Assented to 24th March, 1920.) 

(Signed by the Governor-General1n En,ql,ish.) 

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

Provincial 
Revenue 
Fund charged 
with .£28,161. 

How money is 
to be applied. 

1. The Provincial Revenue FunJ of Transvaal 
is hereby charged towards the services of the said 
Province for the period from the 1st day of April, 
1919, to the 31st day of March, 1920, both days 
inclusive, with a further sum not exceeding 
twenty-eight thousand one hundred and sixty-one 
pounds in addition to the sums provided f0r by 
the Appropriation (1919-1920) Ordinance, 191~). 

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 Estimates of 
Supplementary Appropriation for the said period 
as approved of by the Provincial Council. 
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PUBLIC E~TERTAINM.JiJNTS. 1 

No. 1 of 1920.] [Came into operation 3rd March, 1920. Ord. No. ·1 
of 1920. 

AN ORDINANCE 
To provide for the Prohibition of certain Plays, Enter

tainments, or Exhibition of Films or other Pictures. 

(Assented to 27th Febrt~ary, 1920.) 

(Signed by the Governor-General ~,;n English.) 

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

Definitions. 

Proprietor to 
submit films 
or pictures for 
inspection. 

Prohibition of 
films, plays, or 
entert<~.in
ments. 

1. In this Ordinance : 

"place of amusement" shall mean and include 
any hall, room, building, enclosure, balcony, 
tent, or place used either ordinarily or 
occasionally as a theatre, music hall, public 
concert or refreshment room, public ball
room, public exhibition room, or circus ; 

" proprietor" shall mean and include the owner, 
lessee, or other person having charge of any 
place of amusement or any person re
sponsible for the management thereof. 

2. It shall be lawful for the Administrator or 
other officer duly authorized by him in writing 
to call upon the proprietor of any place of amuse
ment to submit for inspection by the Administrator 
or other officer aforesaid any film or picture which 
is intended for exhibition in any place of amuse
ment, and any proprietor who refuses to comply 
with the provisions of this section shall be guilty 
of an offence against this Ordinance. 

3. The Administrator may, by notice in writing 
or by telegram to the proprietor of any place of 
amusement, prohibit the exhibition of any film 
or picture or the performance of any play or other 
form of entertainment which in his opinion is 
contrary to good morals or public policy. Any 
proprietor who exhibits or who permits to be 
exhibited any film or picture or who vermits the 
performance of any play or other form of enter
tainment in contravention of the provisions of 
this section shall be guilty of an offence against 
this Ordinance. 
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