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APPROPRIATION (PART 1919-1920). 1 

No. 1 of 1919.] [Came into operation 31st March, 1919. Ord. No. 1 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To apply a sum no-t exceeding £250,000 on Accoun-t for 

-the Service of -the Province of Transvaal during 
-the Year ending on the 31 s-1: day of March, 1920. 

(Assented to 19th March, 1919.) 

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

1. On and after the first day of April 1919 
there may be issued out of the Provincial Revenue 
Fund such sums of money not exceeding in the ag
gregate the sum of two 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, 1920, until such 
time as provision is made therefor by the Council 
in an Appropriation Ordinance. 

2. All sums issued und8r the prov1s10ns 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, 1920, 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 inc11.rred 
during the financial year ending the thirty-first 
day of March, 1919, or for which there is no 
statutory authority shall be deemed to be autho
rized under this Ordinance. 

£250,000 may 
be issued 0ut 
of the 
Provincial 
Revenue 
Fund. 

Issues under 
this 
Ordinance 
to be deemed 
advances in 
anticipation. 

3. This Ordinance may be cited for all purposes Short Title. 
as the Appropriation (Part 1919....;1920) Ordinance 
1919. 
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2 ADDITIONAL APPROPRIATION (HHS-1919). 

Ord. No. 2 No. 2 of 1919.] 
of 1919. 

[Came into operation 31st March, 1919. 

AN ORDINANCE 
To app1y a further sum of money not exceeding £44,304 

for the service of the Province of Transvaal for the 

period from the 1st day of AprU, 1918, to the 31st 

dav of March, 1919. 

(Assented to 19th 1l:larch, 1919.) 

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

Provincial 
Revenue 
Fund charged 
with £44,304. 

How money is 
to be applied. 

How money 
applied
Application 
of savings. 

Short title. 

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, 
1918, to the 31st day of March, 1919, both days 
inclusive, with a further sum not exceeding 
forty-four thousand three hundred and four 
pounds in addition to the sums provided for by 
the Appropriation (1918-1919) Ordinance, 1918. 

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 
Additional Appropriation for the said period as 
approved of by the Provincial Council. 

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. 

4. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Additional Appropriation (1918-1919) 
Ordinance~ 1919. 
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ADDITIONAL APPROPRIATION (1918-1919). 
UNAUTHORIZED EX~ENDITURE (1917-1918). 

Schedule. 

Number Column of Service. 
Vote. 1. 

£ 
2 For expenses in respect of Education ... 25,213 

Including the following services:-
Grants-in-Aid :-

Maintenance of Blind and Deaf Mutes 
at Worcester and other similar In-
stitutions ... ... . .. .. . 

Potchefstroom Orphanage and Indus-
trial School ... ... ... .. . 

3 For services in respect of Hospitals and 
Charitable Institutions, including 
Pauper Relief ... ... ... ... 18,370 
Including the following service :..,.--

Grant-in-Aid Pretoria Benevolent Society 
5 For . services in connection with Capital 

Expenditure ... ... ... . .. 721 
Including the undermentioned ser-

vices:-
Grants-in-Aid ... ... ... 

Column 
2. 

£ 

300 

1,218 

75 

721 

3 

Ord No. 2 
o£ 1919. 

No. 3 of 1919.] [Came into operation 31st March, 1919. Ord. No. 3 
o£ 1919. 

AN ORDINANCE 
To apply a further sum o£ money towards the service o£ 

the Province o£ Transvaal during the year ended on 
the 31st day o£ ·March, 1918, to defray certain un
authorized expenditure. 

(Assented to 19th March, 1919.) 

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

1. The Provincial Revenue Fund is hereby 
charged with a sum of eight thousand four 
hundred and twenty-one pounds, twelve shil
lings and nine 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, 1918. 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. 

Provincial 
Revenue 
Fund charged 
with 
£8,421. 12s. 
9d. 

2. This Ordinance may be cited for all purposes Short Title. 
as the Unauthorized Expenditure (1917-1918') 
Ordinance 1919. 
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Ord. No. 3 
o£ 1919. 

UNAUTHORIZED EXPENDITURE (1917-1918). 
4 SECOND APPROPRIATION (PART 1919-1920). 

No. of Vote.) 

2 
3 
5 

Schedu1e. 

Service. 

: Education 
i Hospitals and Charitable Institutions 
: Capital Expenditure 

Amount. 

£2,863 14 5 
4,972 7 7 

585 10 9 

£~.421 12 f1 

No. 4 of 1919.] 01·d. No. 4 [Came into operation 18th June, 1919. 
o£ 1919. 

AN ORDINANCE 
To app1y a further sum not exceeding £250,000 on 

Account £or the Service o£ the Province o£ Transvaa1 
during the Year ending on -the 31st day o£ March, 1920. 

(Assented ,trr 28th May, 1919.) 

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

£250,000may 1. On and after the first day of April, 1919, 
be issued out there may be issued out of the Provincial Revenue 
of the Fund such sums of money not exceeding in the 
Provincial 
Revenue aggregate the sum of two hundred and fifty 
F'md. 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, 
1920, until such time as provision is made therefor 
by the Council in an Appropriation Ordinance. 

Issues under 
this 
Ordinance 
to be deemed 
advance;; in 
anticipation. 

Shvr.t Title. 

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, 1920~ 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 undjjr 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, 1919, 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 purposeR 
as the Second Appropriation (Part 1919-1920) 
Ordinance 1919. 
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INCREMENT VALUE DUTY. 5 

No. 5 of 1919.] [Came into operation 15th July, 1919. Ord. No. 5 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To Provide for the Imposition of an Increment Value 

Duty in the Transvaal Province. 

(Assented to 14th July, 1.919.) 

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

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

"Increment value duty" or "the duty'' or 
"duty" means the duty imposed under 
the p:covisions of this Ordinance and shall 
include any interest payable by reason of 
delay in payment ; 

" transfer duty" means the transfer duty im
posed by the Transfer Duty Proclamation 
No. 8 of .1902 as amended by the Transfer 
Duty Amending Ordinance No. 14 of 
1905, or any other amendment thereof; 

"fixed property" shall have the same mean
ing as ascribed to it ia the Transfer Duty 
Prochtmation No. 8 of 190~, or any 
amendment thereof, and shall include a 
lease or sub-lease in respect of which 
Transfer Duty is payable ; 

" transaction " shall mean the sale, cession, 
exchange, donation, grant, • or any other 
disposal of fixed property in connection 
with which Transfer Duty is payable ; 

"registration officer" shall mean and include 
any public official whose duty it is to 
register titles to fixed property ; 

" registration office " shall mean any deeds or 
other public office where title to fixed 
property is registered according to law ; 

"improvements'' mean fences, houses, farm 
buildings, roads, dams, tanks, reservoirs, 
wells, shafts, mills, windmills, irrigation 
works, water pipes, drains, dipping tanks, 
the planting of trees, the costs of survey, 
mine development and any other works or 
structures of a permanent nature tending 
to improve the value of fixed property. 

"value of improvements" means the value of 
improvements at th9 date of the transac
tion; 
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6 INCREMENT VALUE DUTY. 

Ord. No. 5 ·'commissioner" means the Commissioner for 
of·:l919. Inland Revenue or any public officer law

fully acting in that capacity. 

Levy of duty. 2. From and after the fifteenth day of July 1919, 

Abatement. 

Realized pro
fit-how 
ascertained. 

Aggregate 
cost-how 
ascertained. 

there shall be ~hargf1d, levied, and collected for 
the benefit of the Provincial ·Revenue Fund an 
increment value duty in respect of the profit 
realized on any transaction at the rates and cal
culated in the manner specified hereunder : 

Where the ratio of profit realized to aggre
gate cost exceeds 5 per centum but does 
not exceed 10 per .centum, a rate of duty 
of 5 per centum which rate shall increase 
by 1 per c~ntum for every 5 per centum 
(or part thereof) increase in the profit 
realized up to and including 50 per centum 
increase in the profit realized • and there
after the rate of duty shall increase by 
1 per centum for every 10 per centum (or 
part thereof) increase in the profit realized 
up to a maximum rate of duty of 25 per 
centum. 

3. The amount of duty ascertained in accord-
ance with the preceding section shall be subject 
to an abatement of 2~ per centum in respect of 
each completed year from the date of acquisition, 
provided that when such period extends to a datE 
prior to the 11th day of October, 1899, and the 
persou liable to the uuty can prove that the 
improvements formerly existing were destroyed 
between the said date and the ~Hst day of May, 
1H02, the rate of abatement shall be increased by 
an addition:ll half per centum in respect of each 
completed year prior to that date. 

4. For the purpose of determining the amount 
of profit realized in respect of any transaction, 
profit realized shall be . deemed to be the amount 
of the excess of the consideration or value in 
respect of the disposal of fixed property over and 
above the aggregate cost of acquisition, provided 
that there shall be deducted from the considera
t\on or value any amount payable by the person 
disposing of such fixed property to any agent. 

5. For the purpose of determining the aggre
gate cost of acquisition of fixed property aggre
gate cost shall be deemed to be : 

(a) the consideration given in respect of the 
acquisition or value as the case may be at 
the date of acquisition : provided that 
where a mortgagee is compelled to take 
over fixed property by reason of the 
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INCREMENT VALUE DUTY. 

default of the mortgagor for a considera
tion less than the amount of the 
mortgagor's indebtedness, the total amount 
of the mortgagor's indebtedness in respect 
of the fixed property shall be deemed to 
be the consideration for the acquisition ; 
(b) the value of improvements; 
(c) the costs of transfer ; 
(d) any other necessary charges and 
expenses in connection with the acquisition 
which may be allowed by the Commissioner ; 

provided that the aggregate cost shall not include 
any of the aforementioned consideration charges 
or expenses which are not borne by the person 
liable to the duty. 

7 

6. The duty hereinbefore mentioned shall be By whom 
payable by the person who receives or is entitled duty payable. 
to the profit realized. 

7. Where any amount in excess of five per Agents' trans
centum of the sum upon which transfer duty is actions. 
payable in connection with the disposal of fixed 
property accrues to any agent, middleman or 
other intermediary, a duty shall be chargeable 
and shall be payable ·by such agent middleman 
or other intermediary calculated at the fixed rate 
of ten per centum of such amount. Such agent, 
middleman or other intermediary shall make 
such solemn declarations as may be prescribed. 

8. The duty shall be payable within six months When duty 
from the date of the transaction and from and payable. 
after the expiration of such six months and until 
payment of the amount of such duty interest 
thereupon at the rate of six pounds per centum 
per annum shall be payable. 

9. The duty shall be paid to the Receiver of To whom duty 
Revenue for the district in which the fixed payable. 
property is situate or to the Receiver of Revenue 
at the place where the title to such fixed property 
is registered. The Receiver of Revenue shall 
give a receipt for such duty and no registration 
or tranHfer relating to such fixed property shall 
be made unless such receipt shall have been 
produced to and deposited with the Registration 
Officer. 

10. The provisions of the Transfer Duty Pro- Consideration 
damation ~ o. 8 of 1902 or any amendments or value
thereof relating to vahiations for the payment of ~~:e~~cer
transfer duty shall apply . 

(a) Fo!' the purpose of determining the con
sideration or value in respect of either th(;> 
acquisition or disposal of fixed property. 

Ord No. 5 
of 1919. 
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Ord. No. 5 
of 1919. 

Liability to 
duty in case 
of joint 
ownership. 

INCREMENT VALUE DUTY. 

(b) For the purpose of ascertaining the value 
of improYements. 
(c) Whenever a Receiver of Revenue is satisfied 
that the consideration in respect of the 
acquisition or disposal of fixed property is 
not ascertainable. 
(d) Whenever fixed property issub-di vided so 
that the aggregate cost of a sub-division on 
disposal is not ascertainable by reference 
to the undivided property. 
(e) Whenever the parties shall disguise a part 
of the consideration in the form of a com
mission or shall charge upon a postponed 
payment a rate 'of interest exceeding a fair 
and reasonable rate or shall otherwise 
disguise the consideration. 

11. Whenever any iixe<l property shall be 
disposed of by more persons than one as joint 
owners all the said persons shall be· deemed and 
taken for the purpose of the payment of duty to 
have equal shares and interest in the said fixed 
property unless the particular share or interest 
shall be declared and set forth in the solemn 
declarations which the parties are required to 
lodge with the Receiver of Revenue. 

Solemn 12. No Receiver of Revenue shall grant a 
declarations. receipt for the amount of any duty payable upon 

or in respect of any transaction until the parties 
thereto shall have subscribed to and lodged with 
him appropriate forms of solemn declaration 
which may be prescribed, and such solemn de
clarations shall inter aUa set forth 

(1) In the case of the person disposing of 
fixed property : 

(a) the date on which the fixed 
property was acquired ; 
(b) the consideration given in respect 
of such acquisition, or the value as at the 
date of acquisition (as the case may be); 
(c) the costs of transfer on acquisition; 
(d) the value of improvements which 
may have been effected by the person 
disposing of fixed property; 
(e) the consideration received in respect 
of such disposal or the value as at date 
of disposal (as the case may be). 

(2) In the case of the person acquiring fixed 
property : 

(a) the date of· acquisition ; 
(b) the consideration given for such 
acquisition or the value as at the date 
of acquisition (as the case may be). 
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INCREMENT VALUE DUTY. 

13. As often as it shall appearto any Receiver 
of Revenue that any person acted for or on 
behalf of any party to a transaction it shall be 
competent for the Receiver of Revenue to require 
a solemn declaration of such person on the 
prescribed form either in lieu of or in addition to 
that of his principal. In any case if it shall be 
made to appear that one of the parties to any 
transaction has died or has become mentally in
capacitated or has departed from the province 
without having taken and sub~cribed the 
necessary solemn declaration, the Receiver of 
Revenue may either dispense with such solemn 
declaration altogether or receive in lieu thereof 
the solemn declaration of such other person as 
may under the circumstances of the case be in a 
position to testify to the particular matters to be 
set forth in such declaration. 

9 

Solemn de
clarations by 
agents. 

14. It shall be competent for a Receiver of Production 
Revenue to require, in addition to the prescribed of documents. 
forms of declaration, the production of any deeds 
or instruments connected with any transaction. 

15. As often as it is stipulated that any tran- Date of trans
saction shall not take effect until some future action con
date, the date on which the transaction was first ditional dis
entered into and not such future date shall be posal. 
regarded as the date of the transaction and the 
date from which the term of six months men-
tioned in section eight of this Ordinance shall be 
reckoned. 

16. Exemptions from the duty shall be allowed Exemptions. 
on the transactions hereinafter set forth :-

(1) Every disposal of fixed property by a 
person who became entitled thereto by way 
of legacy, testamentary or other inheritance. 

(2) Every donation of fixed property to a 
person related to the donor within the second 
degree or by virtue of an antenuptial contract, 
provided that if such donee disposes of the 
fixed :property, the duty shall be calculated as 
if such donation had not been made. 

(3) Every disposal of fixed property by any 
ecclesiastical, charitable or educational insti
tution of a public character, and any donation 
of fixed property for the aforesaid purposes. 

17. No person shall enter into any fictitious or Evasion of 
artificial transaction· for the purpose of avoiding duty. 
the payment of duty. 
-----------

Ord. No. 5 
of 1919. 
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10 INCREMENT VALUE DUTY. 

Ord. No. 5 If any person acts in contravention of this 
of t 919. provision the liability of such person shall be 

determined and payment of the duty chargeable 
by such person shall be required as if no such 
transaction had been entered into or carried out 
and such person shall further be guilty of an 
offence and liable on conviction to a fine not 
exceeding five hundred pounds in respect of every 
such transaction. 

Cancelled 18. As often as any transaction shall be can
transaction. celled before transfer made, duty shall be payable 

by the party who agreed to dispose of the fixe{! 
property at a fixed rate of ten per centum of the 
consideration received by such party as forfeit or 
in respect of the cancellation. Such party shall 
make such solemn declarations as may be 
prescribed. 

Before whom 
declarations 
are to be 
made. 

Inquiry by 
registration 
officer. 

Power of re
gistration 
officer to refer 
claims for ex
emption to 
Commis
sioner. 

Recovery of 
tax. 

Penalties. 

19. The several solemn declarations mentioned 
in or required by this Ordinance shall be made 
before such persons as are or shall be by law 
entitled to administer oaths. 

20. Whenever any claim is made to a registra
tration officer that a transaction is not liable for 
duty or is exempt from duty the registration 
officer may re·quire proof by solemn declaration 
of all facts and circumstances by reason or on 
account of which it is claimed that no liability for 
duty exists or that exemption from duty is 
allowable and he may also require the prodHction 
of any deeds or instruments connected with the 
transaction. 

21. Whenever any claim shall be made to a 
registration officer that a transaction is not liable 
for duty or is exempted from duty such 
registration officer may refer such claim to the 
Commissioner and thereafter such claim shall be 
one determinable between the CommisHioner 
and the claimant. 

22. The duty imposed under the provisions of 
this Ordinance shall be a debt due to the Provin
cial Revenue Fund of the Transvaal and. may, 
when payable, be sued for and recovered bv 
action in any court of competent jurisdictio~ 
by the Commissioner suing on behalf of the 
Administration. 

23. (a) Any person who shall make any solemn 
declaration which contains any misstatement or 
which conceals or fails to disclose any material or 
necessary fact relative to the nature of the trans
action or the consideration passing or the value or 
amount on which duty is payable shall incur a 
penalty not exceeding one hundred pounds. 
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INCREMENT VALUE DUTY. 

PRIVATE HOSPITALS. 

(b) And if by reason of any such misstatement, 
concealment or non-disclosure a less sum for 
duty has been paid than should have be.en paid 
the person liable for payment shall be liable to 
make good to the Provincial Revenue Fund the 
difference between the sum paid. and the sum 
which should have been paid together with 
interest thereon at the rate of six: per ceritum per 
annum and all costs of recovery. 

(c) Any person who shall with intent that the 
payment of any amount payable as duty may be 
evaded by himself or any other person know
ingly and corruptly make a solemn declaration 
which is untrue in any material particular or 
from which is wilfully omitted any fact material 
for the purpose of enabling the amount of duty 
to be correctly ascertained shall be liable on con
viction to the penalties prescribed in law for 
perjury. 

24. All fines or penalties recovered and bails 
estroated for any offence under this Ordinance 
shall be paid into the Provincial Revenue Fund. 

Provincial 
Revenue 
Fund to be 
credited. 

25. The Commissioner may from time to time Prescribed 
prescribe any forms or solemn declarations re- forms. 
quired for the purposes of this Ordinance. 

11 

26. The Administrator may make regulations Regulations. 
not inconsistent· with the provisions of this 
Ordinance for the better carrying out of the 
objects and purposes of this Ordinance. 

27. This Ordinance may be cited for all Short title. 
purposes as the Increment Value Duty Ordinance 
1919. 

Ord. No. 5 
o£ 1919. 

No. G of 1919.] [C:tnie into operation 3rd December, 1919. Ord. No. 6 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To provide for the registration of Private Hospitals and 
for the regufaHon of the employment of Nurses therein. 

(Assented to 21st June, 1919.) 

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

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

"Administrator" shall rnean the officer appointed 
under section s1:xty-ei,qht of the South 
Africa Act or any amendment thereof 
acting on the authority of the Executive 
Committee of the Province. 
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Ord. No. 6 
of 1919. 

12 

Certificate 
of 
registration. 

Certificate 
may be 
cancelled. 

PRIVATE HOSPITALS. 

"Day duty" shall mean. any duty during the 
hours of 7 a.m. to~ p.m. 

"Hospital" shall mean any institution in which 
provision is made or which is intended for 
the reception or admission of six or more 
persons for the purpose of receiving medi
cal attention and/or who require skilled 
nursing; provided that the term" hospital" 
shall not include any hospital mentioned 
in the schedule to the Hospital Committees 
Ordinance 1915 or to any hospital which is 
maintained wholly from Provincial or 
other public funds. 

"Mana-ger" shall mean the person responsible 
for the management of a'"hospital. 

"Night duty" shall mean any duty during the 
hours of ~ p.m. to 7 a.m. 

"Nurse" shall mean any white person employed 
in a hospital for the purpose of or who is 
engaged in the nursing of patients therein. 

"Temporary manager " shall mean any person 
nominated by the manager as the person 
for the time being having the management 
of a hospital. 

2. (1) From and after the commencement of 
this Ordinance it shall not be lawful for any 
person to open or keep open any hospital unless 
such person shall be in possession of a certificate 
of registration, which shall be issued hy the 
Administrator, and which shall be in such form 
as may be prescribed by regulation. Any applica
tion to the Administrator for a certificate under 
the provisions of this section shall be made in the 
form which may be prescribed by regulation. 

(2) No charge shall be made for any certificate 
issued under the provisions of this section, and 
any such certificate shall be issued in the name of 
the manager of the hospital. 

(3) Any certificates issued as aforesaid shall be 
of force and effect, subject to the provisions of 
the next succeeding section, for a period of one 
year from the date of issue, and may be renewed 
by the Administrator for a like period. 

(4) Any person .who opens or keeps open any 
hospital in contravention of the provisions of this 
secti_on shall be guilty of ·an offence against this 
Ordinance. 

3. The Administrator may cancel a certificate 
issued under the. provisions of the preceding 
section in the event of the manager thereof being 
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PRIVATE HOSPITALS. 13 

convicted of an offence against this Ordinance, or Ord. No. 6 
who shall fail to transmit to the Administrator of 1919. 
when called upon to do so any statements, returns 
or information which may be required in terms 
of this Ordinance or any regulation made there-
under. 

4. Any person authorized thereto in writing Inspection 
by the Administrator may enter any hospital at any of 
time for the purpose Qf ascertaining whether the hospital. 
provisions of this Ordinance or any rt>gulations 
made thereunder are being complied with and 
any person who obstructs such person in the 
exercise of the powers conferred by this section 
shall be guilty of an offence. 

5. (1) (a) It shall not be lawful for any Nurses' hours. 
manager to employ or permit to be 
employed any nurse for more than 
six days or six nights in any one 
week. 

(b) No nurse shall be employed on both 
day duty and night duty during 
any period of 24 hours. 

(c) Every nurse shall be entitled to three 
consecutive hours excluding meal 
hours off duty during any period 
of day duty. 

(2) Any manager who employs or permits any 
nurse to be employed in contravention of the 
provisions of this section shall be guilty of an 
offence against this Ordjnance. 

6. (1) 'rhe manager of any hospital shall Register 
keep a register in such form as may be prescribed to be kept. 
by the Administrator for the purpose of kReping 
a record of 'the hours worked by the nurses 
employed therein. 

(2) It shall be the duty of every nurse to make 
in ink or indelible pencil entries in the register 
aforesaid at such time and in such manner as 
may be prescribed by regulation. 

(3) Any register as aforesaid shall be available 
at any time and may be inspected by any officer 
appointed by the Administrator as provided in 
section jollr of this Ordinance and any manager 
who fails to keep such a register or who refuses 
to allow any officer as aforesaid to inspect such 
register or any nurse who fails to make such 
entries as may have been prescribed, or who 
makes any false entry shall be guilty of an offence 
against this Ordinance. 

2 
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PRIVATE HOSPITALS. 

7. Notwithstanding anything to the contrary 
in this Ordinance, it shall be lawful to employ 
a nurse at any time in contravention of the 
provisions hereof when the condition of any 
patient warrants such a course ; provided that on 
each such occasion the manager shall make a 
special entry in the register kept under the 
provisions of this Ordinance and shall report 
the circumstances as soon as possible to the 
medical attendant of the patient. Any manager 
who fails to carry out the provisions of this 
section shall be guilty of an offence against this 
Ordinance. 

8. In the event of a manager relinquishing 
charge of a hospital for any period he shall 
nominate a temporary manager by entry to that 
effect in the register, referred to in section s1:x, 
specifying ihe period dnt·ing which such tem
porary manager shall ha\ e the management of 
the hospital and any references in this Ordinance 
to the managPr shall during such period apply to 
such temporary manager. In default of nomina
tion of a temporary manager in manner aforesaid 
the manager shall himself be responsible. 

9. The provisions of this Ordinance shall not 
be deemed to repeal the powers conferred on any 
local authority by the Local Gc•vernment Ordi
nance, 1~112, or any amendment thereof to make 
by-laws for the granting of licences to private 
hospitals or nursing homes ahd for regulati11g such 
hospitals and nursing homes except in so far as 
the hours of employment of nurses are concerned 
and the . possession of any certificates of regis
tration issued under the provisions of this 
Ordinance shall not entitle a manager to open or 
keep open any hospital in contravention of -any 
by-laws lawfully made by any local authority. 

10. Any person who is guilty of an offence 
against this Ordinance or any regulations made 
thereunder shall, on conviction, 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 three months; 
provided that in the case of a contravention of 
the provisions of sub-section (2) of section six the 
penalty shall be a fine not exceeding two pounds 
or in default of payment imprisonment without 
hard labour for a period not exceeding three days. 

11. (1) The Administrator may make, ager 
and rescind regulations not inconsistent with the 
provisions of this Ordinance in respect of the 
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following matters and generally for the better 
carrying out of the provisions of this Ordi
nance:-

(a) for prescribing the form of any register 
or form required by this Ordinance; 
(b) for prescribing the entries to be made in 
any register and the manner in which such 
entries shall be made; 
(c) for obtaining any information which may 
be required by the Administrator with the 
view to ascertaining whether the provisions 
of this Ordinance are crtrried out. 

Any regulations made under the provisions of this 
Ordinance which may provide for the imposition 
of penalties for the breach thereof. 

(2) All regulations made under the provisions 
of this Ordinance or any alterations 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 
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 such alteration or rescission 
thereof. 

12. This Ordinance may be cited for all pur- Short title. 
poses as the Private Hospitals Ordinance, 1919. 

15 

Ord. No. 6 
of 1919. 

No. 7 of 1919.] [Came into operation 30th July, 1919. Ord. No. 7 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To amend the M unicipa! Elections Ordinance, 1912. 

(Assented to 24th July, 1919.) 

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

1. Chapter IV of the Municipal Elections 
Ordinance (No. 8) of 1912 (hereinafter referred 
to as the principal ordinance), shall be and is 
hereby amended by the addition to section 
fifteen of the following new sub-section (3) :-

" (3) The Administrator may-
( a) order all such steps to be taken with 
regard to the preparation of the first voters' 

Section 15 of 
principal 
ordinance 
amended. 
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Section 4 7 of 
principal 
ordinance 
amende<i. 
Short title. 

MUNICIPAL ELECTIONS AMENDMENT. 

LOCAL GOVERNMENT AMENDMENT. 

roll for any municipality to which the pro
visions of this Ordinance may hereafter 
become applicable as he may deem necessary 
to meet the circumstances of the case ; 
provided that any expenses incurred in 
consequence of any order made by the 
Administrator hereunder shall be borne by 
the Council of the municipality concerned. 
The provisions of sections sixteen, seventeen, 
and 'ighteen of this Ordinance shall apply 
mutatis mtttand'is to the preparation of such 
first voters' rolt ; 
(b) fix the month of May of any subsequent 
year within a period of three years from the 
date of the completion of such first voters' 
roll when the council shall frame the next 
roll in accordance with the provisions of this 
Chapter". 

2. Paragraph (b) of section forty-seven of the 
principal ordinance shall be amended by the 
deletion therefrom of the words " or fewer". 

3. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Municipal Elections Amendment Ordin
ance, 1Hl9, and shall be read as one with the 
principal ordinance and any amendment thereof. 

Ord. No. 8 No. 8 of 191'9.] [Came into operation 30th July, 1919. 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To amend the Loca1 Government Ordinance No. 9 

of t 91 2 in certain respects. 

(Assented to 24th July, 1919.) 

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

Amendment 
of section 43 
of principal 
ordinance. 

1. Sub-section (2) of sectionjvrty-three of the 
Local Government Ordinance (No. 9) of 1912 
(hereinafter referred to as the principal ordi
nance) shall be and is hereby amended by the 
addition at the end thereof of the following 
words:-

" nor to any purchase or lease of buildings 
<:twlfor land the conditions of which are 
subject to the approval of the Administrator 
nor to the purc.hase of goods disposed of by 
the council by public auction." 
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2. Part I of Chapter VI of the principal ordi
nance shall be and is hereby amended by the 
deletion therefrom of section s1:xty and by the 
substitution · therefor of the following new 
section:-

" 60 ( 1) Anything to the contrary in this 
Ordinance notwithstanding the council may, 
with the consent of the Administrator, set 
apart on any square or portion of a square or 
any otht>r open space o.c portion thereof 
vested in the council under the last preceding 
section, a site or sites for the erection of 
public or municipal buildings and/or for 
playground purposes in connection with any 
public school or schools established and 
maintained under the Education Act, 1907 
(Transvaal) or any amendment thereof, and 
cause such buildings to be erected and main
tained, or permit the same to be erected and 
maintained by the Government or Provincial 
Administration on sites so set apart, and 
cause or permit such sites to be fenced ; pro
vided that the council or Government or 
Provincial Administration (as the case may 
be) shall have or obtain the dominium of 
such site or sites, and shall cauRe to be 
defined and registered in manner by law 
prescribed the sites so set apart ; provided 
further that no site so set apart shall be sold, 
let, or otherwise disposed of for any other 
purpose than public or municipal buildings 
or playground purposes as aforesaid ; pro
vided also that in respect of any site so set 
apart which shall not be used for a period of 
ten years for the erection and maintenance 
of a building for a public or municipal pur
pose or for playground purposes as aforesaid, 
the consent of the Administrator aforesaid 
may be withdrawn and thereupon the Regis
trar of Deeds or other registration officer 
shalJ, upon the application of the Adminis
trator, note in his registers the fact that such 
consent is withdrawn. 

For the purposes of this section the ex
pression 'public buildings ' shall include a 
public school building or a hostel erected 
from public funds or otherwise and used 
solely for boarding or educational purposes 
in connection with any public school or 
schools established and maintained under 
the Education Act, 1907 (Transvaal), or any 
amendment thereof. 

17 

Amendment 
of section 60 
of principal 
ordinance. 

Ord. No. 8 
of 1919. 
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Amendment 
of section 87 
of principal 
ordinance. 

Amendment 
of section 88 
of principal 
ordinance. 

LOCAL GOVERNMENT AMENDMENT. 

(2) Where a site on any square or portion 
of a square or of any other open space or 
portion thereof has been set apart by the 
council under the last preceding sub-section 
for a school boarding hostel it shall be lawful 
for the Government or the council (as the case 
may be) subject to the two last-;nentioned 
provisos of the said sub-section, to transfer 
the site so set apart to any person or body of 
persons responsible for the establishment 
and maintenance or erection of such school 
boarding hostel." 

3. Section e'ighty-sPven of the principal ordi
nance shall be and is hereby amended in the 
following respects :-

(1) By the addition to sub-section (10) of 
the following new paragraph :-

"(c) With the consent of the Administrator 
make grants of money towards any 
national or public object, exhibition, 
organization, or institution." 

(2) By the addition to sub-section (12) of 
the following new paragraph, the said sub
section as originally enacted being regarded 
as paragraph (a) thereof : 

"(b) establish, erect, construct. equip, and 
maintain school boarding-houses or 
hostels attached to or in connection with 
schools established and maintained 
under the Education Act, 1907 (rrrans
vaal) or any amendment thereof, and 
make charges in connection therewith." 

4. Sub-section (10) of section eighty-eight of 
the principal ordinance shall be and is hereby 
amended by the insertion after the words "and 
for" in the second line of the said sub-section of 
the words "prohibiting and ". 

Amendment 5. Section one knndred and twenty-seven of 
of section 127 the principal ordinance shall be read and con
of principal strued as though the foll_owing sub-section had 
ordinance. 

been added thereto :-

Amendment 
of section 19 
of Ordinanee 
No. 6 of 1918. 

" (3) All expenditure necessarily incurred 
by the magistrate in connection with the 
nominations for and the holding of any 
election shall be borne by the council." 

6. Sub-section (1) of section nineteen of the 
Local Government Amendment Ordinance, 1918, 
shall be and is hereby amended by the deletion 
of the word " ten " in line six thereof and by thA 
substitution therefor of the word "thirteen". 
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7. Section one hundred and seventy-eight of the 
principal ordinance shall be and is hereby 
amended by the addition thereto of the following 
new sub-section (1), the said sectiori as originally 
enacted being regarded as sub-section (2) 
thereof:-

" (1) (_a) The term 'municipality' as used 
in this sub-section shall mean the area 
or district placed under the control of a 
town council. 

(b) Pending the first election of coun
cillor'S for any newly constituted municipality 
the Administrator may, for the purposes of 
this Ordinance, by proclamation in the 
Prom:nc1:az Gazette, nominate and appoint 
such number of fit and proper persons· as he 
shall select, not being less than five or more 
than seven, to form a town council with 
jurisdiction over any area which, under the 
said Ordinance-

(i) has been constituted a new municipality 
for the first time, or 

(ii) has· been severed from a municipality 
(of which it originally formed a part) 
and constituted a separate municipality. 

(c) Every such nominated town council 
shall exercise all or any of the powers and 
authorities, and shall carry out the duties 
conferred or imposed on a town council by 
thjs Ordinance or under any other law 
subject to the obligations attaching to the 
exercise thereof. 

(d) The persons so nominated and ap
pointed may or may not be persons resident 
within the municipality. 

(e) Notwithstanding anything to the con
trary in any law contained the period of 
office of every such nominated council shall 
be from the date of the proclamation afore
said until the date upon which a council 
shall be. elected for the municipality in 
manner pro-vided in any law providing for 
the holding of a first election of a town 
council. Every such nominated town council 
shall be dissolved upon such latter date." 

19 

Amendment 
of section 178 
of principal 
ordinance. 

8. This Ordinance may be cited for all purposes Short title. 
as the Local Government Amendment Ordinance, 
1919, and shall be read as one with the principal 
@rdinance and any amendment thereof. 

Ord. No. 8 
of :1919. 
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Ord. No. 9 No. 9 of 1919.] [Came into operation lOth September, 1919. 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To amend -the Local Author:Hies Ra-ting Further Amend

ment Ordinance No. 12 of 1918 in certain respects. 

(Assented to 16th Aug'fst, 1919.) 

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

Amendment 
of section two 
of Ordinance 
No. 12 of 
1918. 

Operation. 

Short title. 

1. Section two of the Local Authorities Rating 
Further Amendment Ordinance (No. 12) of 1918 
shall be and is hereby amended by the addition at 
the end thereof of the following words : " provided 
that from and after the taking effect of this Ordin
ance any present rights of the owner to the surface 
of proclaimed land shall notwithstanding anything 
in this section contained remain rateable property 
as if the words repealed by section one hereof 
had never been enacted ". 

2. This Ordinance shall be deemed to have 
been of full force :tnd effect on and from the date 
of the coming into operation of the Local Autho
rities Rating Further Amendment Ordinance, 
HJ18. 

3. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Local Authorities Rating Amendment 
Ordinance, 1919. 

Ord.No.10 [No . .l-0 of 1919. [8ame into operation lOth September, HH9. 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To amend -the Shop Hours Ordinance No. 14 of 1916 in 

respect of the normal hours of closing on the weekly 
half-holiday. 

(Assented to 21st August, 1919.) 

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

1>efinition. 1. "Principal Law" shall mean the Shop 
Hours Ordinance, 1916, or any amendment 
thereof. 
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2. Section thr-ee of the principal law shall be Amendment 
and is hereby amended by the addition of the of section 

three of 
following words at the end of the first part of principal law. 
sub-section (d) :-

" provided further that during any such 
period it shall he lawful for an occupier, 
subject to written notice being given to the 
shop inspector, to keep open his shop on 
not more than any six Saturdays during any 
such period as aforesaid until 9 o'clock, pro
vided that the shop is closed at 1 o'clock on 
the Wednesday preceding such Saturday". 

3. This Ordinance may be cited for all pur- Short title. 
poses as rrhe Shop Hours Amendment Ordinance, 
1919, and shall be read as one with the principal 
law. 

Ord.No.10 
of 1919. 

No. 11 of 1919.] [Came into operation 17th September, 1919. Ord.No.11 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To provide for the licensing of persons carrying on 

certain professions and to further amend the law 
relating to Licences. 

(Assented to 21st August, 1919.) 

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

1. In this Ordinance "Commissioner" shall Definition. 
mean the Commissioner for Inland Revenue or 
any person lawfully acting in that capacity. 

2. On and after the first day of January, Licence to be 
1920, it shall not be lawful for any person or taken out. 
partnership of persons to carry on any business 
of attorney, medical practitioner, Government 
land surveyor, dentist, advocate, architect or 
registered accountant unless such person or 
partnership as aforesaid shall be in possession of 
a licence issued under the provisions of this 
Ordinance and any person who shall carry on any 
such basines8 after the fifteenth day of January 
in any year without being in possession of a 
licence as aforesaid shall be guilty of an offence 
against this Ordinance and shall be liable on con-
viction 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. 
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LICENSING. 

3. Any person or partnership of persons who 
is liable to take out a licence as required by the 
provisions of the preceding srction shall make 
application to any Receiver of Hevenue in the 
Transvaal Province an<l such licence shall be 
granted on payment of a fee of five pounds. 

4. Every licence issue<l under the provisions of 
this Ordinance and every agent or broker's 
licence and every general dealer's licence shall 
expire on the 31st day of December. 

5. All mont>ys received under the provisions of 
this Ordinance and all fines recovered for con
traventions thereof shall be paid into the Provin
cial Revenue Fund. 

6. Any licence f€eS or other moneys due 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 
at any time by action in any Court of competent 
jurisdiction by the Commissioner suing on behalf 
of the Provincial Administration. 

7. It shall be lawful for any police officer of or 
above the rank of sergeant or any person duly 
authorized thereto in writing by a Receiver of 
Revenue or other officer lawfully acting in 
that capacity to enter upon any premises 
at all reasonable "IJ.ours upon which any 
business for which a licence is. required :i.s 
being carried on or is· ·suspected of being 
carried on an<l require the occupant of such 
premises to produce such licence for the purpose 
of inspection. Any occupier who shall refuse 
or fail to produce his licence upon such require
ment shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding five pounds and in default of payment 
to imprisonment with or without hard labour 
for a period not exceeding fourteen days. 

8. Notwithstanding anything to the contrary 
in the Finance Act (Transvaal) No. 15 of 1909, 
on and after the first day of January, 1920, every 
person or partnership of persons carrying on 
business as an agent or a broker as defined in the 
Revenue Licences Ordinance (Transvaal) No. 23 
of 1905, shall pay for the licence required to be 
taken out under the provisions of the last
mentioned law an annual licence fee of five 
pounds in respect of such business. 

9. (1) Notwithstanding anything to the contrary 
in the General Dealers' Licences Ordinance, 1917. 
every general dealer, as defined in that Ordinance~ 
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who is required to take out a licence as in that 
Ordinance provided, shall, from and after the first 
day of January, 1920, pay for the same in addition 
to the fee of one pound prescribed in section three 
thereof an annual licence fee calculated at the 
following rates :-

One pound for every £1000 or part thereof of 
the annual turnover of his business during the 
preceding calendar yeu should such turnover not 
exceed £5000. 

Two pounds for every £1000 or part thereof of 
the annual turnover of his business during the 
preceding calendar year calculated on the total 
turnover should such turnover exceed £5000. 

(2) Where the business in respect of which the 
licence is taken out has not been carried on for a 
full year the additional fee shall be calculated and 
payable on the turnover for the period during 
which the business has been carried on, but such 
additional fee shall not exceed three hundred 
pounds. 

(3) Any general dealer-who takes out a general 
dealer's licence on or after the first day of 
January, 1920, shall, subject to the provisions of 
the next succeeding section, furnish the Receiver 
of Revenue with a sworn declaration in such 
form as may be from time to time prescribed 
by the Commissioner stating the amount of his 
turnover during the preceding calendar year or 
portion of the calendar year, as the case may be. 

(4) Notwithstanding anything to the contrary 
in this section a general dealer shall not be required 
to pay a sum exceeding three hundred pounds as 
additional annual licence fee and notwithstanding 
the definition of " general dec1ler '·' referred to in 
this section the additional annual licence fee shall 
be calculated on the total turnover in respect of 
such general dealer's business, including branch 
businesses. 

10. Where application is made for a general Newbusiness. 
dealer's licence in respect of a new business the 
applicant shall furnish the Receiver of Revenue 
with a sworn declaration in such form as, from 
time to time, may be prescribed by the Com-
missioner stating that such business is a new 
business and the fee for such licence shall be one 
pound, provided that the expression "new 
business" shall not include any business which 
has been in existence for the full year or part 
thereof preceding that in which the licence is 
applied for. 

Ord.No.1t 
of 1919. 



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

Ord.No.11 
o11919. 

24 

Sworn 
declaration to 
be furnished. 

False 
declaration. 

Production of 
books and 
documents. 

Penalty. 

Failure to 
renew licence. 

Short title. 
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11. No general dealer's licence shall be issued 
by a Receiver of Revenue until a sworn declara
tion has been furnished to him as provided in 
'"'ections nine and ten of this Ordinance or until 
books and documents or further proof demanded 
by that officer as provided in section tkirteen of 
this Ordinance have been produced. 

12. Any general dealer making· a false declara
tion shall be guilty of an offence and shall be 
liable on con victi011 to the penalties prescribed by 
law for the crime of perjury. 

13. The Receiver of Revenue to whom applica
tion is made for a licence may, notwithstanding 
the declaration of an applicant, demand from him 
the production of his books or other documents 
or further proof to satisfy himself as to the 
correctness of the declaration and refusal or 
failure to comply with such a demand shall be 
an offence punishable by a fine not exceeding ten 
pounds or by imprisonment with or without hard 
labour for a period not exceeding three months. 

14. Any person who carries on the business of 
a general dealer without being in possession of a 
licence issued under the provisions of the General 
Dealers' Licences Ordinance, 1917, and in accord
ance with the provisions of this Ordinance shall 
be guilty of an offence and shall be liahle .on 
conviction 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. 

15. Notwithstanding anything to the contrary 
in any other law if any person fails to renew any 
licence referred to in this Ordinance within one 
month from the date of expiry thereof he shall 
upon such renewal pay for every month or part 
of a month during which he shall have Leen 
carrying on business without the prescribed 
licence a sum calculated at the rate of ten per 
centum per annum on the total amount of the 
annual licence fee payable in respect of such 
business in addition to such annual licence fee. 

16. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Licensing Ordinance, 1919. 
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No. l2 of 1919.] [Came into operation 8th October, 1919. Ord. No. 1 2 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To Apply a Sum not exceeding £.2,935,366 towards the 

Service of the Province of Transvaal during the year 
ending on the 31st day of March, 1920. 

(Assented to 27th August, 1919.) 

BE IT EN ACTED 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, 1920, not 
exceeding in the aggregate the sum of two 
million nine hundred and thirty-five thousand 
three hundred and sixty-six pounds, as follows~-

To defray normal or recurrent 
expenditure £2,484,073 

To defray capital or non-recurrent 
expenditure £451,293 

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. T.P. 5 of 
1919) as approved by the Provincial Cuuncil, 
and subject to section three hereof and to no 
other purpose. 

3. With the approval of the Administrator, 
acting with the consent of the Execnti ve Com
mittee, a saving on any sub-head of a vote may 
be made available to meet excess expenditure 
on any other sub-head ur 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 
£2,935,366. 

How money 
to be applied. 

Administrator 
may authorize 
variations. 

4. This Ordinance may be cited for all purposes Short title. 
as the Appropriation (1919-1~20) Ordinance, 
1919. 
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Schedufe. 
No. uf 
Vote. Service. 

1. For the salaries and expenses of the General 
Administration ••• 

2. 

3. 

4. 

Including the undermentioned services
Grants to Health Committees 
Grants to Public Libraries ... 
Grants to Agricultural Societies 

For salaries and expenses in respect of Education 
Including the undermentioned services

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

mutes at 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 

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

Grant to Elim Hospital 
Grant to Victoria Maternity Hospital, Pre-

toria 
Heidelberg Hospital ... 
Gmnt to Potchefstroom Cottage Hospital... 
Hope Convalescent Home for Children 
Ermelo Hospital 
South African Hospital 
Cottage Hospital, Johannesburg 
Grant to Rand Aid Association 
Grant to Pretoria Benevolent Society 
Grant to House of Mercy, Irene 
Grant to Rescue Home, Pretoria .. . 
Grant to Vrouwen Zending Bond .. . 
Grant to Johannesburg Children's Home ... 
Rand Aid Distress Fund, Krugersdorp 
Grant to Domestic Training School, Pretoria 
Grant to Good Shepherd'f:> Home, Johannes-

burg 
Princf'ss Christian Home, Pretoria 
Grants to Ambulance Associations ... 
Grant to Home for Old People, Krugersdorp 
Home Industries, Johannesburg 
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 .. . 
Grant to GermiRton Benevolent Society .. . 

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

Grants to local authorities ... 

Column 
1. 
£ 

94,033 

1,821,594 

310,761 

257,685 

Col1tmn 
2. 
£ 

200 
~,515 
6,000 

6,336 
3,000 

2,440 
200 

1,000 

15,891 
200 

30,000 
13,200 

1,000 

1,200 
500 
500 

2,000 
500 
150 
300 

4,000 
1,000 

250 
250 
213 

1,000 
100 
600 

250 
150 
150 
350 
100 
250 

1,000 
200 
500 
487 
240 

24,300 
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5. For expenses in connection with capital expen-
diture 451,293 
Including the undermentioned services-

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

£2,935,366 

349,293 
30,000 
2,000 

20,000 
50,000 

Ord.No.:12 
of :19:19. 

No. 13 of 1919.] [*Date of operation, 1st April, 1920. Ord.No.:l3 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To provide for the Payment of Retiring Allowances and 

Financial Benefits to Nurses serving in Provincial 
Hospitals of Transvaal under Committees appointed 
under Ordinance No. l 0 of 1917. 

(Assented to 13th November, 1919.) 

B E IT EN ACTED by the Provincial Council of Transvaal 
as follows: 

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

"actuary" shall mean a Fellow of the Institute 
of Actuuri es of London or of the Faculty 
of Actuaries in Scotland, or any other 
person recognized as an actuary by the 
Governor-General ; 

"Administrator" shall mean the officer 
appointed. under sub-section (1) of section 
S'ixty-eight of the South Africa Act, 1909, 
or any amendment thereof, acting on the 
advice and with the consent of the 
Executive Committee of the Province; 

"Ad.ministration" shall mean the Transvaal 
Provincial Administration ; 

"annuity" shall mean the annual sum payable 
during the lifetime of a retired or retiring 
nurse; 

"contributions" shall mean the amounts paid 
in by a nurse to the fund in accordance 
with this Ordinance, but shall not include 
interest;· 

"fixed date" shall mean the date fixed under 
this Ordinance for the establishment of 
the fund; 

* Pl'ovincial Gazette, dated 11th February, 1920, page 72. 
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"the fund" shall mean the fund established 
under this Ordinance ; 

"interest" shall mean in contradistinction to 
compound interest simple interest; 

"medical officer" shall mean any duly qualified 
medical practitioner ; 

"nurse" shall mean a female person registered 
under any law governing the registration 
of nurses in South Africa and exclusively 
employed on the regular nursing staff of 
a hospital administered by a committee 
appointed by the Administrator in terms 
of section three of Ordinance No. 10 of 
1917; 

"officer" shall mean a person (male or female) 
attached exclusively for nul'sing duties to 
the regular nursing staff of a hospital 
administered by a committee appointed by 
the Administrator in terms of section three 
of Ordinance No. 10 of 1917, but shall not 
include "nurse" or" probationer"; 

"this Ordinance" shall include regulations; 
''pension" shall mean an annuity or gratuity 

or both as the context requires; 
"probationer" shall mean a female person 

undergoing training in a hospital admini
Rtered by a committee appointed by the 
Administrator in terms of section three of 
Ordinance No. 10 of 1917 and which is 
recognized as a training institution by the 
Transvaal Medical Council ; 

"pensionable emoluments" shall include 
(a) salary ; 

(b) ration allowances or the val ne of 
free rations ; 

(c) allowances for quarters or the 
estimated value of free quarters ; 

(d) uniform allowance or the estimated
value of free uniforms; 

(e) laundry allowance or the estimated 
value of free laundry; 

but shall not in cl ud.e-

(i) any local allowance for the cost 
of living ; or 

(ii) any special remuneration which 
a nurse may receive for perform
ing special duties or while acting 
in an office, whether permanently 
or temporarily vacant; or 
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(iii) any transport or subsistence 
allowance ; or 

(iv) fees, honoraria, or bonuses of any 
kind; or 

(v) overtime payment; or 
(vi) any other· allowance not herein 

specified ; 
" prescribed" shall mean prescribed by or 

under the authority of this Ordinance or 
any other law ; 

"regular nursing staff" shall include any 
qnalifie4 nurse employed in a hospital 
administered by a committee appointed 
by the Administrator in terms of section 
three of Ordinance No. 10 of 191 7 ; 

"regulation" shall include a regulation made 
and in force under this Ordinance ; 

"revenue" shall mean the Provincial Revenue 
Fund as constituted under section eighty
nine of the South Africa Act, 1909; 

"sala:ry" shall mean the annual pay of a nurse 
or officer, or probationer, and shall include 
any special or personal allowances, if such 
allowances when granted be specially 
declared to be part of her p~nsionable 
emoluments; 

"superannuation" shall mean in relation to a 
nurse the attainment of the age fixed by 
this Ordinance for the retirement from the 
regular nursing staff of such a nurse. 

THE FUND. 

29 

2. (1) There shall be established as from a date Est.ablish
to be fixed by proclamation in the Prom:ncial ment of the 
Gazette . a fund to be called the Transvaal Nurses' fund. 
Pension Fund and such fund shall consist of-

( a) contributions made by nurses in accord
ance with the provisions of this Ordinance ; 
(b) sums and interest paid out of revenue 
in accorda.nce with the provisions of this 
Ordinance; 
(c) any other sums which under this 
Ordinance are to be credited to the fund. 

(2) All amounts contributed or paid to the 
fund shall be lodged with the Administration to 
the credit of the fund in a separate deposit 
account, and any balances not required for current 
purposes shall be devoted to the purchase of stock 
·Of the Union of South Africa, the Province of 
'Transvaal, or any local authority in the Province 

Ord.No.13 
of 1919 
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Contributions 
by nurses 
appointed on 
or after the 
fixed date. 

of 'rransvaal, subject to the approval of the Public 
Debt Commissioners and the Administration ; 
provided that if any investment produces a lower 
rate of interest than three and a half per cent. 
per annum a sum equal to the deficiency shall, as 
soon as the deficiency is ascertained, be paid from 
revenue to the fund. 

3. (1) Every nurse appointed on or after the 
fixed date save as provided in sub-sections (2) 
and (3) of this section, shall, as from the date of 
'her admittance to the regular nursing staff, mak~ 
contribution at the rate of :five per cent. of her 
pensionable emoluments to the fund. 

(2) Any nurse appointed on or after the fixed 
date, whose age is at the date of her admittance 
to the regular nursing staff, 35 years or over, 
may within three mo:p.ths after the date of her 
appointment, elect to make contributions to the 
fund, but it shall not be obligatory upon her 
to do so. 

Provided that all arrear contributions in respect 
of any period within which under this sub
section such a nurse has been making her election 
shall be paid by the nurse at the end of the 
month in which she notifies her intention of 
contributi11g, notwithstanding anything to the 
contrary in. this Ordinance containeu. 

Provided further that a nurse whose age at the 
date of her admittance to the regular nursing 
staff is 35 years or over shall, if see elect 
to contribute, make contributions to ihe fund in 
accordance with the following scale :-

Per cent. 
of Pensionable 
Emoluments. 

35 years, but not exceeding 36 years 5-t 
3ti " " " 37 " 5f 
37 " " " 38 " 6 
3~ " " " 3 9 " 6-t 
39 " " " 40 " 6f 

(3) No contribution shall be made to the fund 
by a nurse 

(a) except in respect of servic-e on the regular 
nursing staff; and 
(b) whose age at the date of her admittance 
to the regular nursing staff is 40 years or 
over; 

Provided that the Administration may allow a 
female officer who has not been admitted to the 
regular nursing staff to contribute to the fund 
in exceptional circumstances on the same terms 
and conditions as are by this Ordinance prescribed 
for nurses on .the regular nursing staff: 
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Provided further that the Administration 
may allow a nurse whose service has been 
continuous to contribute in respect of service 
prior to her admission to the regular nursing 
staff and every nurse so permitted shall intimate 
in writing to the Administration within a reason
able period to be specified by the Administration 
what period (if any) of her past continuous 
employment she desires to have reckoned for 
purposes of pension. She shall then become 
liable in respect of that period or portion thereof 
for the payment of an amount equal to the amount 
0f her own contributions at the prescribed rate 
in so far as payment has not already been made 
in terms of the next succeeding sub-section. 

(4) (a) A probationer shall not be allowed to 
become a member of the fund while so em
ployed. 

(b) A probationer employed at the fixed date 
shall be eligible to contribute to the fund for the 
whole or part of her period of service prior to 
the fixed date. 

(c) A probationer appointed on or after the 
fixed date shall contribute to the fund. 

(d) The. rate of contribution to the fund in 
respect of a probationer shall be at the rate at 
which she would be required to contribute if she 
were on the regular nursing staff. A corre. 
spor.ding contribution at the rate prescribed for 
the Administration shall be paid to the fund out 
of revenue. 

(e) When any such probationer is a(lrnitted to 
the regular nursing staff she shall be entitled to 
date her membership back to the date of the 
commencement of her contributory probationary 
service, and the contributions paid by and in 
respect of her for such probationary service shall 
be applied to cover such service. 

(f) If a probationer fails to pass the examina
tion at the end of her period of training, and is 
not permitted to continue her training~ or if she 
resigns voluntarily or is compelled to rt:tire by 
reason of severe bodily injury or permanent ill
health, she shall be entitled to a return of her 
contributions with interest at the rate of :1 per 
cent. per annum, and the contributions paid ~y 
the Administration in respect of such probationer 
shall be refunded to revenue with interest at the 
rate of 3 per cent. per annum. 

31 
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Nurses em
ployed at 
fixed date 
eligible to 
contribute to 
the fund and 
contributions 
by such 
officers. 

(g) If a probationer dies there shall be paid to 
or for the benefit of the persons mentioned in 
sub-section (i3) of section thirteen a sum equal to 
her contributions with interest at the rate of a 
per cent. per annum and the contributions paid 
by the Administration in respect of such pro
bationer shall be refunded to revenue with in
terest at the rate of a per cent. per annum. 

4 (1) Every nurse employed on the regular 
nursin·g staff at the fixed date shall be eligible to 
contribute to the fund in respect of the whole or 
part of her past continuous service, subsequent to 
the 31st December, 1913. 

Provided that her age at the date from which 
she elects to contribute to the fund does not 
exceed 50 years if her retiring age is 60 or 
40 years if the retiring age of such nurse is less 
than 60, and provided f.urther that notwith
standing anything to the contrary contained in 
this Ordinance, the Administration may allow a 
uurse with not less than ten years' service at the 
fixed date, on such terms as it may deem equit
able after consultation with the actuary, to 
contribute to the fund, notwithstanding that the 
age of such nurse was at the date from which she 
elects to contribute to the fund greater than the 
age specified in the preceding proviso. 

(2) Any nurse employed at the fixed date 
whose age as at the date from which she elects to 
contribute to the fund is under 40 years, shall 
be eligible. to make contributions to the fund. 
The rate at which such nurse shall contribute to 
the fund shall depend upon the ::~ge for the retire
ment of such nurse as is prescribed in section 
eight of this Ordinance, and shall be in accordance 
with one of the following scales :-

Prescribed Per cent. of 
Age of Pensionable 

Retirement. Emoluments. 

Under a5 years 50 5 

" 
a5 

" 
55 4~ 

35 years but not exceed-
ing 36 50 5.l 

3 
35 years but not exceed-

ing 36 55 
36 years but not exceed-

4_3_ 
4 

ing 37 
36 years but not exceed-

50 5} 

ing 37 55 5 
37 years but not exceed-

ing 38 50 6 
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37 years but not exceed
ing 38 

38 years but not exceed
ing 39 

38 years but not exceed
ing 39 

39 years but not exceed
ing 40 

39 years but not exceed
ing 40 

Under 40 years 

Prescribed Per cent. of 
Age of Pensionable 

Retirement. Emoluments. 

55 

50 

55 

50 

5b 
60 

6.1 
3 

62-
3 

51i 
4 

4 

(3) Any nurse who elects to retire at f)O and 
whose age as at the date from which she elects to 
contribute to the fund is 40 years or over shall 
be eligible to make contributions to the fund in 
accordance with the undermentioned scale, or, in 
the case of a nurse whose contribution is 
authorized under the second proviso of sub-section 
(1) hereof at the rate approved by the Adminis
tration. 

Per cent. 
of Pensionable 
Emoluments. 

40 years but not exceeding 41 years 4.1 5 

41 
" " " 

42 ·" 4i 
42 

" " " 
43 

" 4* 
43 

" " 
44 

" 
44 o 

44 ,, 
" 

,, .t:5 ,, 5 
45 

" 
,, 

" 
46 

" 5i 
4.15 

" " 
,, 47 

" 
51, 

47 
" " " 

48 
" 5* 

48 
" " " 

49 
" 

5± 5 

49 ., 
" 

50 
" 

6 

(4) (i) F.very nurse who elects to contribute 
to the fund under this section shall intimate in 
writing to the Administration within a reasonable 
period to be specified· by the Administration 
what period (if any) of her past continuous 
employment subsequeat to 31st December 1913 
she desires to have reckoned for purposes of 
pension. The Administration shall then decide 
whether or not that period or any poPtion thereof 
is entitled to be counted as continuous employ
ment for pension purposes, and if it be decided 
that the nur~e is entitled to count such period or 
portion thereof, the nurse shall pay to the fund 
an amount equal to her own contributions at the 
prescrib~d rate from the date approved by the 
Administration up to tbe date (in respect of which 
the first monthly deduction is made. 

33 
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Method of 
con tri bu tions 
by nurses. 

--------------···------

(ii) The Administration shall contribute to the 
-fund interest compounded annually up to the 
fixed date at the rate of five per cent. on the 
amounts mentioned in the preceding paragraph 
(i) ; together with an amount equal to the contri
butions of the Administration at the rate prescribed 
for the Administration with interest compounded 
annually at the rate of five per cent. from the date 
approved by the Administration up to the date in 
respect of which the first monthly deduction is 
made. 

The prescribed rate of contribution for the 
Administration shall be as follows :-

(a) In respect of nu~ses whose prescribed age 
for retirement is 60 the rates prescribed in 
this section for nurses ; 
(b) In respect of a nurse whose prescribed 
age for retirement is 50 the rate shall he in 
accordance with the following scale :-

Age at Date approved by Administration Per cent. 
for Commencement of Contributions of Pensionable 

of Officer. Emoluments. 

Under 35,years 7! 
35 years but not exceeding 36 years 812-

36 , , , 3 7 , Si~ 
~7 , , , 38 , Si 
38 , , , 39 , 9r\r 
39 " " " 40 " 9-f2 
(c) In respect of a nurse whose prescribed 
age for retirement is 55 the rate shall be in 
accordance with the following scale:-

Age at Date approved by Administration 
for Commencement of Contributions 

of Nurse. 

Per cent. 
of Pensionable 
Emoluments. 

Under 35 years 6 
35 years but not exceeding 36 years 6! 

36 " " " 37 " 6~ 
37 " " " 38 " 6! 
38 " " " 39 " 7 
39 " " " 40 " 7! 

5. (1) Every contribution of a nurse to the 
fund shall be made by monthly deductions from 
her pensionable emoluments, and in the case of 
contributions from nurses made in respect of any 
period prior to that in respect of which the first 
monthly deducti~n is made, the :ijrst complete 
instalment shall be deemed to have commenced 
as from the day next before such date and each 
further complete instalment to have been paid on 
the last day of each month immediately preceding 
the last such instalment, and continue in regular 
order until the last instalmeut has been paid. 
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(2) Every nurse shall pay into the fund either 
by a single payment or by instalments approved 
by the Administration to be completed before 
the attainment of the retiring ag~ such arrears as 
may be due by her. Such arrears shall as from 
the fixed date or from the date on which they 
fall due, whichever is the later, bear interest at 
the rate of four and one-half per cent. per annum 
compounded annually if the arrears are paid in 
one sum or monthly if the arrears are paid in 
instalments and such interest shall continue to be 
payable on the balance of arrears outstanding until 
such time as the whole of the arrears shall have 
been liquidated. 

Provided that where payment of such arrear 
contributions is taking place by instalments and 
the nurse shall die or leave the service before 
she shall have completed such arrear payments, 
then any benefits from the fund to which the 
nurse or her representatives are entitled shall be 
calculated upon the whole period of her con
tiuuoub employment in respect of which she has 
elected to contribute and in the case where a 
refund or gratuity is payable, the balance of 
arrears outstanding, including interest, shall be 
deducted from such refund or gratuity and in the 
case where a pension is payable the instalments 
outstanding shall be deducted from the pension 
payments, and if death occurs before these are 
completed, the balance outstanding shall be 
deducted from any payments from the fund to 
which her representa.tives are entitled. 

(i3) A nurse shall continue to contribute to the 
fund while on leave with full pay, or with pay 
less than full pay, and her contributions shall 
continue to be on her full pensionable emolu
ments. A nurse may on application be permitted 
to contribute in respect of any period of authorized 
leave of absence without pay on the basis of her 
pensionable emoluments for the calendar month 
immediately preceding the commencement of her 
leave without pay; but such application must be 
made and the amount due in respect thereof must 
be actually paid by the nurse within one month 
of her return to duty, provided that the nurse 
may on making written .application be permitted 
to refund the amount in six or less monthly 
instalments deducted from the pensionable 
emoluments payable to her. Failing such appli
cation and such payment by the nurse no 
contributions shall be collected or be payable in 
respect of any period of leave without pay, and 
no such period shall be reckoned in calculating 
the period of her pensionable employment. 

35 
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Contributions 
by the 
Administra
tion. 

Method of 
calculation 
of annuity. 

(4) A nurse shall continue to contribute to the 
fund whilst absent on sick leave with pay. If 
sick leave be granted with full pay or with pay 
less than full pay, contributions shall be payable 
on the full pensionable emoluments \vhich would 
have been drawn if the nurse had not been on sick 
leave. The provisions of sub-section (3) shall 
mutat,is mutandis apply in respect of contribu
tions while on sick leave without pay. 

6. From and after the fixed date there shall be 
paid out of reveime to the fund-

( a) a sum equal to the aggregate of the 
contributions due by the Administration at 
the prescribed rates in respect of service for 
which current contributions of nurses are 
made by monthly deductions; 

(b) the amounts due by the Administration 
in respect of service other than that dealt with 
in paragraph (a) with interest from the dates 
when such amounts are due at the rate of 
four and one-half per cent. per annum 
compounded monthly ; 

(c) interest at the rate of three and one-half 
per cent. per annum on the daily average 
uninvested balance of the fund. 

The payments referred to in paragraphs (a) 
and (c) of this section shall be made to the fund 
monthly. rrhe Administration shall pay into the 
fund over a period of five years from the fixed 
date such equal or approximately equal monthly 
instalments as are required to make good the 
amountE due under paragraph (b). 

7. (1) Subject to the provisions of this Ordi
nance any annuity payable out of the fund shall 
be based on the average pensionable emoluments 
of the retiring nurse for the whole period of her 
contributions or for .the last thirty years thereof 
whichever period may be the shorter, and shall 
be calculated at the rate of one-sixtieth of those 
average pensionable emoluments for each year of 
contribution ; 

Pro,'ided that-

( a) no annuity shall he paid out of the fuud 
to any nurse until contributions have been 
made by her in respect of a period of teu years 
or more; 

(b) the nurse is in other respects entitled to 
an annuity under this Ordinance ; 
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(c) the total annuity paid to any nurse who 
is entitled to an annuity under any provi
sion of this Ordinance shall not be at a 
lesser rate than sixty pounds per annum. 

For the purposes of this section the period of 
contributions shall be calculated by the year 
and month and fractions of a month shall be dis
regarded. 

(2) The Administration shall pay to any nurse 
who elects to contribute to the fund in terms of 
section fott/r hereof on her retirement in addition 
to any annuity payable out of the fund an annuity 
amounting to one-sixtieth of the nurse's total 
pensionable emoluments on the regular nursing 
staff prior to the 1st January, 1914, and such 
annuity shall be payable out of revenue. 

(3) No annuity ~hall be payable under sub
section (2) of this section in respect of any nurse 
who has not elected to reckon under section jour 
of this Ordinance the whole period of her service 
between 31st December, 1913, and the fixed date. 

8. (1) (a) A nurse whose admisAion to the 
regular nursing staff takes effect from or sub
sequent to the fixed date shall have reached the 
prescribed age for retirement when she hat! 
attained the age of" 50. 

(b) A nurse employed on the regular nursing 
staff at the fixed date shall have reached the 
prescribed age for retirement when she has 
attained the age of 50; provided that-

(i) a nurse who had attained the age of 45 
on the fixed date or had attained the age of 
35 on the date of her admission to the regular 
nursing staff shall be permitted to choose as 
her prescribed age of retirement the date on 
which she attains the age of 55 or the date 
on which she attains the age of 60; 
(ii) a nurse who had attained the age of 35 
on the fixed date or had attained the age of 
00 on the date of her admission to the regular 
nursing staff shall be permitted to choose as 
her prescribed age for retirement the date on 
which she attains the age of 55; 

provided further that if the nurse concerned does 
not signify in writing to the Administration her 
decision within six months of the taking effect 
of this Ordinance the age prescribed for retirement 
shall in the case of such nurse be 50. It shall be 
the duty , of the Administration within two 
months of the taking effect of this Ordinance to 
call upon the nurse to signify her decision. 

Retirement at 
or after the 
prescribed 
ages upon 
annuity. 

Ord.No.t3 
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Retirement 
upon an 
annuity 
before the 
prescribed age 
on grounds of 
ill-health. 

(2) A nurse who hns attained the prescribed 
age for ret1rement shall have the right to retire 
and shall be required so to retire unless it is 
desirable in the public interest to retain such 
nurse in her office or post over that age ; and in 
that event such a nurse may from time to time 
with the approval of the Administration he 
retained for further pt>rious (not exceeding one 
year at a time), up to the age of 65 years after 
which age no nurse shall he retained on the 
regular nursing staff ; provided that a return of 
nurses retained after the age of 50 years shall 
be laid before the Provincial Council within 
fourteen days after the commencement of every 
ordinary session thereof ; and provided further 
that if any nurs~ is retained in a temporary 
capacity, in tl1e employment of the Administration 
after reaching the age of 65, any benefits which 
have accrued under this Ordinance or any amend
ment thereof to such nurse shall be withheld 
until she finally leaves the service of the 
Administration. 

(3) Any nurse who has attained the age of 
45 years may be required to retire on pen
sion, but all payments of annuity made before 
that nurse is entitled to retire under sub-section 
(1) of this section shall be paid out of revenue 
and not out of the fund. 

(4) Any nurse who has been compelled to 
retire in terms of sub-section (i3) of this section 
and who may elect to continue to contribute to 
the fund shall be permitted to continue so to 
contribute and the Administration shall continue 
to contribute in respect of such nurse at the 
prescribed rate based on the pensionable emolu
ments at the date of her compulsory retirement 
until such nurse attains the prescribed age of 
retirement. Such nurse shall on reaching the 
prescribed age receive the same annuity as she 
would have received had she not been compelled 
to retire before attaining the prescribed age. 

9. (1) A nurse who, having contributed to the 
fund in respect of a period of ten years or more, 
is found on grounds of PI-health caused without 
her own default and certified by medical certificate 
to be unfit to discharge efficiently the duties of 
her office or post, shall be temporarily retired and 
shall be entitled to receive in respect of her com
pleted period of contributions an annuity calcu
lated .as is provided in section seven. 



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

TRANSVAAL HOSPITAL NURSES' PENSION~. 39 

(2) If a nurse to whom an annuity has, under 
sub-section (1) of this section, been granted, be 
medically certified, within two years of her 
temporary retirement, as fit for duty and be still 
under the age of superannuation, she may be 
required to resume duty in her former or in any 
other nursing post. Should she refuse to resume 
duty without reasonable cause, the annuity pro
vided under sub-section (1) shall cease; 

Provided that-

(a.) the pensionable emoluments attaching to 
the office or post shall not be less than the 
pensionable emoluments drawn by her 
immediately prior to her temporary retire
ment; 

(b) the n'ursing post in which she is required 
to resume duty is not of a lower grade than 
that from which she temporarily retired; 

(c) any pension which she was drawing at 
the time of resuming duty shall determine; 

(d) on her final retirement she shall be 
entitled for the purposes of pension to add 
together the periods of employment prior to 
and subsequent to her temporary retirement 
if she contributed to the fund during that 
subsequent period. 

If on the expiry of two years from the date of 
her temporary retirement a nurse has not been 
required to resume duty or is still medically 
unfit for duty, she shall be deemed to have finally 
retired from the service of the Administration 
and be entitled to the benefits defined in section 
fifteen. The annuiLy calculated as is provided in 
section seven shall be paid from the fund and any 
additional sums shall be payable from revenue. 

10. A nurse who has contributed to the fund 
in respect of a period of ten years or more, shall, 
if discharged owing to abolition of her post, be 
entitled to receive In respect of her completed 
period of contribution an annuity calculated as is 
provided in section seven. All payments of such 
annuity made before such a nurse attains the 
retiring age prescribed under sub-section (1) of 
section' eight shall be paid out. of revenue, and 
not out of the fund, but all such payments made 
after she attains that age shall be out of th~ fund. 

Retirement 
upon an 
annuity 
owing to. re-: 
organization. 

-----·~ ~---------------------------------------------
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BENEFITS OTHER THAN ANNUITIES. 

Return of 11. A nurse shall be entitled, on application, to 
contributions. a return of the whole of her own contributions to 

the fund at the prescribed rate, together with 
simple interest calculated at the rate of three per 
cent. per annum, if she has completed three 
years' service and at the rate of four per cent. per 
annum if she has completed five years' service, 
and at the rate of five per cent. per annum if she 
has completed ten years' service if she retires 
from the service of the Administration from any 
cause whatsoever, unless the retirement be under 
the provisions of sections nine, twelve or fifteen, 
aoo she shall have no further claim upon the 
fund. 

Return of 
twice the 
amount of 
contributions. 

Gratuity in 
event of 
death before 
or soon after 
retirement. 

Provided that in the case of a nurse dismissed 
for fraud or dishonesty the Administration may 
deduct from any sums payable to such nurse 
under this section,. the amount of any loss which 
the Administration may have sustained by reason 
of such fraud or dishonesty. Any such deduction 
shall be refunded to revenue. 

Provided further that no interest shall be paid 
in case of dismissal from the regular nur~::~ing staff. 

12. A nurse shall be entitled on applic~tion to 
a return of a sum equal to twice the amount of 
her own contributions at the prescribed rate to 
the fund, without interest if 

(a) she retire from the regular nursing staff 
for reasons described in sections nine and 
ten, but before she has completed contribu
tions to the fund in respect of a perioa of 
ten years ; or 
(b) being a nurse with not less than five years' 
service she retire from the regular nursing 
staff to get married and produces within six 
months after retirement a certificate of such 
marriage; 

and on payment of the sum aforesaid the said 
nurse shall have no further claim upon the fund. 

ANNUITIES, GRATUITIES, OR RETURN OF 
CONTRIBUTIONS TO REPRESENTATIVES OF 
DECEASED NURSES. 

13. (1) Subject to the provisions of sub-section 
(3) of this section, if a nurse die before her 
retirement from the service of the Administration, 
there shall be paid to or for tbe benefit of the 
persons mentioned in sub-section (3) a gratuity 
equal to twice the amount of her own contribu
tions at the prescribed rate to the fund, without 
interest. 
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(2) Subject to the provisions of sub-section (3) 
of this section, if any nurse who has retired from 
the regular nursing staff on an annuity'under this 
Ordinance, die within five years after the date of 
her retirement, there shall be paid to or for the 
benefit of the persons mentioned in sub-section 
(3) either the annuity which such nurse, if she 
had not died, would have drawn during the un
expired portion of the period of five years afore
said, or a gratuity equal to the difference between 
a sum equal to five times that annuity and the 
annuity payments actually made to her or on her 
behalf before her death. 

(3) The annuity or gratuity under sub-section 
( 1) or (2) shall only be paid when the deceased 
nurse leaves-

(a) a widower or child or childrei;}_ or step
child or step-children ; or 
(b) a father, mother, brother or sister de
pendent upon her for support and main
tenance, 

and shall not be paid to or for the benefit of any 
other collateral or more distant relative. 

In every such case the payment shall be made 
to or for the benefit of one or more of the persons 
specified in paragraphs (a) and (b) and the selection 
of the person or persons shall be in the discretion 
of the Administration. 

'The payments shall be made in the following 
order of preference, unless that order of pre
ference hat~ been varied by the deceased by will 
or otherwise, namely, to or for the benefit of-

(i) the widower, or 
(ii) the children and step-children ; or 
(iii) the father and mother or the i:mrvivor 
of them; or 
(iv) the brothers or sisters. 

(4) When the said annuity or gratuity has been 
paid, the Administration and the fund shall be 
exempt from any further claim in respect of any 
amount so paid. 

(5) N otwithstancling anything to the contrary in 
this section contained if a nurse die before her 
retirement from the regular nursing staff or after 
she has retired from the regular nursing staff on 
an annuity and shall not leave any such dependents 
as described in sub-section (3) (a) and (b) of this 
section. there shall be paid to any person or 
persons nominate_d by her in a will an amount 
equal to her own contributions at the prescribed 
rate, together with simple interest calculated at 
the rate of three per cent. per annum if she had 
-------------------------

41 
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at the date of her death completed three years' 
service and at the rate of four per cent. if she had 
completed' five years' service and at the rate of 
five per cent. if she had completed ten years' 
service, less the amount, if any, which she may 
have received in respect of annuity. 

Pensions 14. The pensions or other benefits payable 
payable under the next two succeeding sections shall be 
from revenue. charged upon revenue. 

Annuities 
to nurses 
retiring in 
consequence 
ofinjury, etc., 
received in 
discharge of 
duty. 

Annuities to 
relatives of 
nurses 
dying in 
consequence 
of injuries, 
etc., received 
in discharge 
of duty. 

15. If a nurse who makes contributions to the 
fund would at her retirement from the regular 
nursing staff at the age of superannuation have 
been entitled to an annuity, but is compelled to 
retire therefrom before attaining that age by 
reason of severe bodily injury or permanent ill
health occasioned in the discharge of and specially 
attributable to her official duties, the Administra
tion shall grant her a pension at the following 
rate, namely : 

(a) if it appear to the Administration that 
her capacity to contribute to the support of 
herself and her dependents is totally 
destroyed, an annuity of not less than half 
her average annual pensionable emoluments 
during the whole period of her contributions; 
(b) if it appear to the -Administration that her 
capacity to contribute to the support of 
herself and her dependents is materially 
impaired, an annuity at the rate of at least 
one-sixtieth of her average annual pen~ion
able emoluments during the whole period of 
her contributions for each year of employ
ment, and calculated upon those emoluments; 

Provided that the contributions made to the 
fund both by the said nurse herself and in respect 
of the said nurse from revenue, together with 
interest at three and one-half per cent. per annum 
shall be repaid to revenue out of the fund. 

16. U a nurse who makes contributions to the 
fund loses her life either from an injury sustained 
or from an illness contracted in the circumstances 
described in the last preceding section, the 
Administration shall grant to or for the benefit of 
such relatives of the deceased nurse as are 
described in sub-section (3) of section thirteen, 
such annuity or gratuity as the necessities of the 
case may require, but such annuity shall in no 
case exceed one-half of her average pensionable 
emoluments during the whole period of her con
tributions; 
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Provided that the arrlount of· the contributions 
made to the fund both by the said nurs~ herself 
and in respect of the said nurse from revenue, 
together with interest at three . and one-half per 
cent. per annum shall be repaid to revenue out of 
the fund; 

Provided further that the provisions of section 
tkirteen shall mutatis Jn.utandis apply in respect 
of the allocation of the annuity or gratuity; 

Provided further that any such annuity shall 
cease-

(a) in the case of a widower on his re
marriage; 

(b) in the case <Jf a minor who is a male, on 
his attaining the age of eighteen years ; and 

(c) in the case of a minor who is a female, 
on her attaining the age of twenty-one years, 
OJ' marrying nnder that age. 

FINANCIAL. 

17. (1) The Administration shall cause full and Accounts. 
true accounts of the fund to be kept showing 
separately--

(a) all sums of money received or due and 
disbursed or repayable in respect of contri
buting nurses and particulars of the matters 
and thir1gs for which those sums of mone)' 
have been received or disbursed; 

(b) the dates of payment of the first and all 
subsequent contributions, together with all 
chronological and other particulars necessary 
to admit of proper accounts of the fund 
being kept in accordance with this Ordinance 
and the regulations, and to admit of an 
actuarial val nation of the fund being made 
at any time; 

(c) aU sums. of money due to or from revenue 
in connection with the fund; 

(d) all other matters of account provided for 
or contemplated in this Ordinance and the 
regulations. 

(2) The Administration shall cause the books 
and accounts of the fund to be balanced up to the 
thirty-first day of March in every year, and 
balance-sheet to be prepared, showing the assets 
and liabilities of the fu,nd at the date when the 
balance-sheet is framed. 

Ord.No.13 
of 19:19. 
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Orcl. N o.13 Quinquennial 
of 1919. valuation of 

fund. 

Funcl to be 
administered 
by 
Administra
tion. 

Period of 
employment 
for pension 
purposes. 

18. (1) The fund shall be valued as at the 
thirty-first day of March, 1924, and every five 
years thereafter by an actuary. The actuary shall 
report . direct to the Administration who shall 
submit such report to the Provincial Council, and 
shall in his report state the data and processes 
used in his investigation and valuation. He shall 
separately value the assets and liabilities of the 
fund, and shall declare any surplus or deficiency 
which appears thereon, shall statE:' his opinion 
why that surplus or deficiency (as the case may 
be) has arisen and as to the steps which should be 
taken to deal with it. 

(2) If the actuary's valuation discloses a sub
stantial surplus beyond the requirements likely 
to arise under this Ordinanc~ or any amendment 
thereof, the benefits shall be increased or the 
contributions shall be rednced in such manner as 
the Provincial Council may direct. If the 
actuary's valuation discloses a substantial de
ficiency, the deficiency shall be met, if necessary, 
in such manner as the Provincial Council may 
direct; 

Provided that no person to whom a pension 
has been granted shall, in the case of an annuity, 
have it reduced, or, in the case of a gratuity, be 
called upon to repay any portion thereof ; 

Provided further that the contributions from 
revenue shall never be at a lower rate than is for 
the time being prescribed as payable by nurses. 

19. The business of the fund shall be con
ducted by the Administration, and the cost of 
administering the fund and of any actuarial 
investigations and matters incidental thereto shall 
be borne out of revenue. 

GENERAL. 

20. (1) The period of employment in respect 
of which a pension shall under this Ordinance be 
reckoned except as specially provided for in 
section nine shall be continuous. 

(2) A continuous period of employment 
shall include the time spent-

(a) on actual duty; 
(b) on authorized leave of absence; 
(c) under suspension if followed by re
inst:;ttement in the same, or appointment to 
another nursing post. 
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(o) A continuous period of employment shall 
not be regarded as interrupted by authorized· 
leave of absence "\vithout pay, but the time spent 
on such leave shall not be reckoned in calculating 
a pension unless the nurse has contributed for 
such period to the fund. 

21. If any nurse be granted an annuity under 
this Ordinance and be thereafter employed with 
her own consent in the public service or under 
the Rail way Administration or any Provincial 
Administration, then while that subsequent 
employment continues the annuity shall cease if 
the emoluments of her office in such subsequent 
employment be equal to or greater than the 
emoluments of her nursing post previous to the 
grant of the annuity. If the emoluments of her 
office in such subsequent employment be less than 
the emoluments of her nursing post previous to 
the grant of the annuity, so much of the annuity 
as may not exceed the diffe'rence between those 
emoluments shall be payable. On the termina
tion of the said subsequent employment, the 
whole annuity shall again become payable. 

22. No pension, or right to a pension, shall be 
capable of being assigned or transterred or other
wise ceded, or of being pledged or hypothecated, 
nor shall the same or any contributions made by 
a nurse be liable to be attached or subjected to 
any form of execution under a judgment or order 
of a court of law, and in the event of the benefi
ciary attempting to assign, transfer or otherwise 
cede or to pledge or hypothecate a pension or 
right, payment of the same may be withheld, 
1:mspended or entirely discontinued, if the 
Administration so determine ; provided that the 
Administration may before payment of any 
annuity or gratuity is made to a nurse, deduct 
any sums which may be due to the Administra
tion by such nurse. 

23. (1) If any retired nurse in receipt of an 
annuity be declared insolvent, the annuity shall 
forthwith determine; provided that in any such 
case the annuity shall be paid to or for the 
benefit of all or any of the following persons, 
namely : the insolvent or her husband or any 
minor children, or failing minor children, to any 
children or other relatives or perRons dependent 
on hBr for maintenance. If the payment be to 
the insolvent it shall be for her own personal use 
and may not in any way be attached or appropri-

. ated by the trustee in insolvency or by her 
creditors, anything to the contrary notwithstanding 
in any law relating to insolvency. 

4 

Nursea 
re-employed. 
Annuity to 
cease or be 
reduced dur
ing period of 
re-employ
ment. 

Pensions, etc., 
not assignable 
or executable. 

How pensions 
affected by 
insolvency. 
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Payment of 
annuity 
during 
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ment. 

Power to 
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suspend 
pensions in 
certain cases. 

Commutation 
of annuities. 

When sections 
fifteen or 
sixteen do not 
apply. 

Regulations. 

(2) Whenever an annuity has determined under 
this section, it shall be revived on rehabilitation 
of the in~olvent, and she shall receive an 
annuity at the same rate and under the same 
conditions as before insolvency. 

24. If any retired nurse in receipt of an annuity 
be convicted by any Court in His Majesty's 
Dominions of any crime or offence and be 
sentenced to imprisonment without the option 
of a fine for any period exceeding one month, 
the annuity shall during such period of imprison
ment be payable to the persons mentioned in 
sub-section (3) of section thirteen, if they exist. 

25. If any retired nurse be found to have made 
wilfully a false statement for the purpose of 
obtaining a pension knowing the statement to be 
false then the Administration may order that the 
right to any pension to which she has become 
entitled, or any annuity of which she is in 
receipt. shall be suspended, reduced or forfeited. 

Provided that she shall not receive, owing to 
the txercise of the powers of this section, less, 
in the case of an annuity, than the annual value 
calculated actuarially of any sum contributed by 
her or less, in the case of a gratuity, than the 
actual sum contributed by her in accordance with 
this Ordinance. 

26. · The Administration may at the request of 
the recipient and subject to the production of 
satisfactory medical certificates commute such 
portion of any annuity as does not exceed one
thud thereof by a single cm;h payment calculated 
actuarially according to the period for which the 
recipient may be expected to draw the annuity. 

27. If under the provisions of Act No. 25 of 
1914 or any amendment thereof a nurse or her 
dependents as therein defined obtains compensa
tion as therein defined or if at common law any 
nurse or her dependents obtain damages in 
respect of any such circumstances as are 
described in section fifteen or sixteen of this 
Ordinance, then the provisions of the said section 
fifteen or sixteen shall not apply. 

28. The Administrator may make regulations 
not inconsistent with the provisions of this 
Ordinance for the efficient carrying out of the 
objects of this Ordinance. 

-----···------------------------
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29. Any nurse who after ten years' service is 
compelled to retire and is subsequently reinstated 
on the regular nursing staff may on the recom
mendation of the Administration, and. subject to 
the approval of the Provincial Council, during 
the period of her absence from the service of the 
Administration be deemed to have been absent on 
leave without pay and may resume her contri
butions to the ful'l.d, provided that she refunds all 
moneys received by her on the occasion of her 
retirement, together with such interest as the 
Administration may decide but shall not be 
permit.tec1 to contribute to the fund in respect of 
the period during which she was out of the 
service of the Administration. 

30. (1) If a nurse resigns from the regular 
nursing staff before reaching the prescribed age 
and is appointed to the nursing staff of a11other 
Province of the Union, and if the period between 
the date of her resignation in the 'rransvaal and 
the assumption of duty in the other Province is 
not more than one year, the Administration shall 
on application being made by such nurse decide 
whether the whole or part of the period during 
which such nurse has contributed to the fund 
may be regarded as pensionable service. If the 
Administration decide that the whole or part of 
such nurse's service in the Administration is to 
be reckoned as pensionable service, such nurse shall 
on reaching the prescribed retiring age, provided 
she has continued on the nursing staff of such other 
Administration or has only ceased to do so on 
account of ill-health or on account of reaching 
the retiring age prescribed for nurses in such 
Province be entitled to the payment of an annuity 
based on her average pensionable emoluments for 
the whole period of her contributions to the fund 
or for the last thirty years thereof, whichever 
may be the shorter, any such annuity shall be 
calculated at the rate of one-sixtieth of these 
average pensionable emoluments for each year of 
contribution. 

(2) The provisions of sub-section (1) of this 
section shall not take effect unless the other 
Province or Provinces of the Union to which the 
nurse transfers her service have made similar 
provisions for registered nurses transferred from 
their service to the service of the Administration; 
proviued that until such provision has been made, 
a nurse who has had satisfactory service on the 
nursing staff of another Province may be allowed 
to contribute to the fund in respect of so much of 
her service as the Administration may approve, 

Providing for 
refund of 
moneys paid 
out in the case 
of discharged 
nurses 
reinstated in 
service. 

Providing for 
recognition of 
service of 
nurses 
transferred 
from service 
of one 
Province to 
another. 
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provided that the nurse's own contributions at 
the prescribed rate and the contributions which 
would have been made from revenue in respect 
of such a)}proved service if the nurse had been 
in the employment of the Administration shall he 
paid by the nurse together with interest at the 
rate of five per cent. per annum compounded 
annually up to the date of payment. 

31. (1) An officer who has served with diligence 
and fidelity for not less than ten years shall be 
entitled to retire with a gratuity of one month's 
salary at the rate he was receiving at the date of 
his retirement for each two years of employment 
for the first ten years and a gratuity of one 
month's salary for each additional year of service. 

(2) If an officer is disabled for further employ
ment by an injury received without his own 
default in the execution of his duty and as a 
direct result of performing such duty, or if he 
is compelled to retire by reason of permanent 
ill-health occasioned without his own default in 
the discharge of and specifically attributable to 
his official duties the Administrator may grant 
him such gratuity as he may think adequate. 

Payments made under this section shall be met 
from Provincial RP-venue. 

32. Notwithstanding anything in this Ordi
nance contained no period of service for which a 
gratuity has already been received by a nurse or 
officer shall be reckoned as servi~e for pension or 
gratuity purposes. 

33. This Ordinance may be cited for all pur~ 
poses as the Transvaal Hospital Nurses' Pensions 
Ordinance, 1919, and shall commence and come 
into operation on a date fixed by proclamation in 
the Provinc1:al Gazette.* 

* PJ•ot·incial Ga,zette, dated 11th February, 1920, page 72. 
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No. 14 of 1919.] [Came into operation 14th January, 1920. Ord.No.:l4 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To amend fur-ther the Local Governmen-t Ordinance (No. 9) 

of 1912. 

(Assented t•) 31st December, 1919.) 

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

1. Section s'f;_dy-one of the Local Government 
Ordinance (No. 9) of 1912 (hereinafter referred 
to as the "principal ordinance") shall be and is 
hereby repealed and the following new section 
substituted therefor :-

" ()1. Anything to the contrary in this 
Ordinance notwithstanding, the council may 
at all times, and upon E~uch notice as it shall 
deem fit, close tempoearily any square or 
other open space, gardens, parks, and other 
enclosed spaces vested in the council, and 
may close temporarily or permanently, for 
ar;y particular class of traffic or t0mporarily 
for all traffic, any street, road or thoroughfare 
vested in the council, or temporarily divert 
any such street, road or thoroughfare, for 
the purpose of executing repc:tirs, or for any 
other _purpose, in the discretion of the 
council ; provided that "\Vhere any such 
closing is permanent the approval of the 
Administrator must first be obtained." 

2. Sectiou sixty-two of the principal ordinance 
shall be au d is hereby amended by the addition 
thereto of the following new sub-section (b), the 
said section as originally enacted being regarded 
as sub-section (a) thereof:-

"(b) Anything to the contrary in this 
Ordiiiance notwithstanding the council may, 
with the consent of the Administrator, and 
subject to such conditions as he may impose, 
close permanently either in whole or in part, 
any square or open space, gardens, parks, and 
other enclosed spaces ves1 ed in the council ; 
provided that with regard to the exercise of 
the power hereby conferred upon the council 
the provisions of paragraphs (1) to (6) 
inclusive of sub-section (a) of this section 
shall mutaNs rnutandis apply; provided 
further that, if the conditions imposed 
by the Administratm· include the setting 

Repeal of sec
tion siwty-one 
of principal 
ordinance and 
substitution 
of new 
section. 

Amendment 
of section 
siwty-two 
of principal 
ordinance. 



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

Ord.No.14 
of 1919. 

50 LOCAL GOVERNMENT FURTHER AMENDMENT. 

~"'-mendment 
of section 
.~eventy-one 

of principal 
ordinance. 

apart of other areas in lieu of those closed, 
the Administrator shall notify the Surveyor
General and the Registrar of Deeds to that 
effect ; and the Surveyor-General shall, on 
being supplied, if necessary by the council, 
with a diagram framed by an admitted land 
surveyor, showing all details of the said new 
areas, endorse on the general plan of the 
township or on the diagram of the land on 
which the said areas have been selected, as 
the case may he, that such areas are squares 
or open spaces, gardens or parks, and the 
Registrar of Deeds shall make corresponding 
entries in his registers and such endorsements 
on the title deeds as may be necessar:y." 

3. Sub-section (7) of section seventy-one of the 
principal ordinance shall he and is hereby 
amended by the addition thereto of the following 
new paragraphs, the said sub-section as originally 
enacted being regarded as paragraph (a) of the 
said sub-section :-

"(b) erect and maintain in connection 
with recreation grounds established as afore
said, pavilions, dressing-roomf:l and any other 
buildings and structures of any nature 
whatever and for any purpose whatever 
which the Council may decide to be con
venient, to make charges in connection with 
such pavilions, dressing-rooms, buildings, 
and structures ; or to let the same to any 
person or club or other body of persons and 
authorize such person, club, or body of 
persons to make charges in connection 
therewith; 

(c) (i) anything to the contrary in section 
jijty-rdne of the principal onlinance not
withstanding, let or grant subject to the 
approval of the Administrator, the use of any 
recreation ground andfor buildings appurte
nant thereto established or erected as afore
said or any part of such recr~ation ground or 
buildings to any school, sports club or 
association of persons on such terms as the 
council may decide and permit such school, 
sports club or association of persons to make 
charges for admission to recreation grounds 
let or granted by the council; provided that, 
unless such recreation ground is merely 
temporarily closed for a period not exceeding 
three days under section sixty-one of the 
principal ordinance, as amended by section 
one of this ordinance, the resolution of the 
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council to so let or grant the use of such 
recreation ground shall be published in the 
manner prescribed by paragraph (b) of sub
section (14) of sectinn seventy-one of the 
principal ordinance; 

(ii) set apart any such portion of any 
recreation ground established as aforesaid as 
may be fixed by the council and described in 
a notice set up in some conspicuous position 
in such recreation ground for the purpose of 
any particular game or recreation and to 
exclude the public from the part so set apart 
while it is in actual use for that purpose; 

(d) provide any apparatus for games and 
recreations in respect of any recreation 
ground established as aforesaid and make 
charges for the use thereof, or permit any 
person, club or other body of persons to 
provide any such apparatus on such terms as 
the council may decide ; 

(e) provide and maintain refreshment 
rooms and restaurants in any recreation 
ground established as aforesaid and in any 
botanical or zoological garden and any public 
bath establi~hed under sub-section (8) of 
section eighty-seven of the principal ordinance 
and the council may either manage such 
refreshment rooms and restaurant itself or let 
tha same to any person, club or other body of 
persons on such terms as the council may 
decide." 

4. Sub-section (1) of section one hundred and 
seventy-ei,qht of the principal ordinance as 
amended by section seven of the Local Go~ern
ment Amendment Ordinance (No. 8) of 1919, 
shall be and is hereby amended by the addition 
thereto of the following new paragraph (/) :-

" (/) Notwithstanding anything to the 
contrary in this Ordinance contained, when
ever any area has been severed from a 
municipality and constituted a separate 
municipality aforesaid, the Administrator 
may by proclamation in the ProV1:ndal 
Gazette.declare that all bye-laws and regula
tions which at the date of such severance 
were operative in the area shall notwith
standing such severance have the same force 
and effect in the said separate municipality, 
as if promulgated under the law for such 

Amendment 
of section 
one hundred 
and 8eventy
eight of 
principal 
ordinance. 

Ord.No 14 
of 1919 · 



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

LOCAL GOVERNMENT FUR'rHER AMENDMENT. 

52 TRANSVAAL TEACHERS' PENSIONS AMENDMENT. 

separate municipality, until altered or 
Ord.No.14 amended under the provision~ of Part II of 
of 1919. Chapter VII of this Ordinance." 

Short title. 5. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Local Government Further Amendment 
Ordinance, 1919. 

Ord.No.15 No. 15 of 1H19.] [Came into operation 11th February, 1920 
of 1919. 

AN ORDINANCE 
To amend further the Transvaal Teachers' Pensions 

Ordinance, No. 5 of 1916. 

(Assented to 20th January, 1H20.) 

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

Amendment 
of section one 
of principal 
ordinance. 

Fund 
controlled by 
accounting 
officer. 

Short title. 

1. Section one of the Transvaal Teachers' 
Pensions Ordinance No. 5 of 1~)16 (hereinafter 
referred to as the principal ordinance) as amended 
by Ordinance No. 15 of 1918 shall be and is 
hereby amended by 

(a) the deletion of the' word "exclusively" in 
the definition of "officer" ; 

(b) the addition of the words " or other 
allowance or allowances approved by the 
Administrator" at the end of (d) in the 
definition of "pensionable emoluments". 

2. Anything to the contrary notwithstanding 
in the principal ordinance or any amendment 
thereof, the duty of accounting for and the power 
of controlling all moneys paid into or disbursed 
from the fund or disbursed from revenue shall 
be vested in the officer appointed as accounting 
officer for the Education Vote. 

3. This Ordinance may be cited for all purposes 
as the Transvaal Teachers' Pensions Amendment 
Ordinance 1919 and shall be read as one with the 
principal ordinance. 
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Fonds 
behcerd door 
Tekenplichtig 
ambtenaar. 

Korte titel. 

(a) het schrappen van het woord "uitsluitend" 
in de definitie van "ambtenaar" ; 

(b) de toevoeging van de woorden "of andere 
toelage of toelagen door de Administrateur 
goedgekeurd" op 't einde van (d) in de 
definitie van " pensioenbare emolu
menten ". 

2. Niettegenstaande enigiets daarmede in strijd 
in de hoofdordonantie of enige wijziging er van, 
zal de plicht van verantwoording van en de 
bevoegdheid alle gelden te beheren in of uit het 
fonds of uit de inkomsten betaald, berusten bij 
de ambtenaar aangesteld als rekenplichtig· 
ambtenaar voor de Post Onderwijs. 

3. Deze Ordonantie mag voor alla doeleinden 
aangehaald worden als de Transvaal Onderwijzers 
Pensioenen Wijzigings-ordonantie, 1919, en zal 
als een gelezen worden met de hoofdordonantie~ 
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publiek bad, opgericht krachtens subsektie (8) 
van artikel zeven en tachtig van de hoofd
ordonantie, en de raad mag Of zodanige 
verversingslokalen enrestauratie zelf beheren, 
Of dezelve verhuren aan enig persoon, klub 
of andereverenigingvan person en, op zodanige 
bepalingen als de raad mag vaststellelil." 

4. Subsektie (1) van artikel een honderd. acht en 
zeventig van de hoofdordonantie, zoals gewijzigd 
door artikel zeven van de Plaatselik Bestuur 
Wijzigings-ordonantie (No. 8) van 191~, zal zijn 
-en wordt hierbij gewijzigd door daaraan de 
volgende nieuwe paragraaf (/) toe te voegen : -

" (/) Niettegenstaande enigiets in strijd daar
mede in deze Ordonantie, mag de Administra
teur, telkens wanneer enig gebied van een 
municipaliteit is afgeschPiden en ingesteld 
is als een afzonderiike municipaliteit als 
voorzegd, per proklamatie in de Provinc'iale 
Koerant verklaren dat alle bijwetten en 
regulaties die van kracht waren in het gebied 
op de datum van zodanige afscheicling, niet
tegenstaande zodanige afscheiding dezelfde 
kracht en effekt heeft in de genoemde 
afzonderlike municipaliteit als indien afge
kondigd krachtens de wet voor zodanige 
afzonderlike municipaliteit, totdat veranderd 
of gewijzigd krachtens .de bepalingen van 
Deel II van Hoofdstuk VII van deze 
Ordonantie." 

Wijziging 
van artikel 
konderd aekt 
en zeventig 
van hoofd
ordonantie. 

5. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel 
aangehaald worden als de Plaatselik Bestuur 
Verdere Wijzigings-ordonantie, 1919. 

Ord.No.14 
van 1919. 

No. 15 van 1919.] [Trad il'l werking 11 Februarie 1920. Ord.No.f5 
van f 9 f 9~ 

EEN ORDONANTIE 
Tot verdere wijziging van de Transvaal Onderwijzers 

Pensioenen Ordonantie, No. 5 van 1916. 

(Goedgekeurd op 20 Januarie 1920.) 

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

1. Artikel een van de Transvaal Onderwijzers 
Pensioenen Ordonantie, No. 5 van 1916 (hierna 
de hoofdordonantie genoemd), zoals gewijzigd 
door Ordonantie No. 15 van 1918, zal zijn en 
wordt hierbij gewijzigd door 

Wijziging van 
artikel een 
van hoofd
ordonantie. 
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dezelve te verhuren aan enig persoon, klub 
()f and ere vereniging van personen en zodanig 
persoon, klub of vereniging van personen te 
machtigen in verband daarmee kosten te 
heffen; 
(c) ·(i) niettegenstaande enigiets daarmede in 
st1·ij d in artikel negen en m(jjtig van de 
hoofdordonantie, het gebruik van enige ont
spanningsgrond enjof daartoe behorende 
gebou wen gevestigd en opgericht als voorzegd 
te verhuren of af te staan, onderworpen aan 
de goedkeuring van de Administrateur, of 
enig gedeelte van zodanige ontspannings
gronden of gebonwen aan enige school, 
sportklub of vereniging van personen op 
zodanige voorwaarden als de raad mag 
bepalen en zodanige school, sportklub of 
vereniging van personen te vergunnen kosten 
te heffen voor toe gang tot on tspannings
gronden verhuurd of afgestaan. door de raad; 
mits dat, tenzij zodanige ontspanningsgrond 
slechts tijdelik gesloten is voor een tijdperk 
van hoogstens drie dagen krachtens artikel 
(!en en zestig van de hoofdordonantie, zoals 
gewijzigd door artikel een van deze Ordonantie, 
het besluit van de raad het gebruik van 
zodanige ontspanningsgrond aldus teverhuren 
of af te staan, gepubliceerd zal worden op de 
wijze voorgeschreven door paragraaf (b) van 
subsektie (14) van artikel een en zeventig van 
de hoofdordonantie ; 

(ii) enig zodanig gedeelte van enige ontspan
ningsgrond gevestigd als voorzegd af te 
zonderen als door de raad mag vastgesteld 
worden en omschreven in een kennisgeving 
aangebracht in een in 't oog lopende positie 
op zodanige ontspanningsgrond, voor het doel 
van enig bepaald spel of ontspanning en het 
publiek uit te sluiten van zodanig gedeelte 
aldus afgezonderd tijdens het voor dat doel 
werkelik in gebruik is; 

(d) enig toestel voor spelen en ontspanningen 
te verschaffen ten opzichte van enige ont
spanningsgrond gevestigd als voorzegd en 
kosten te belasten voor het gebruik er van, of 
enig persoon, klub of andere vereniging van 
personen toe te staan, te voorzien in enig 
zodanig toestel, op zodanige bepalingen als 
de raad mag vaststellen ; 

(e) te voorzien in en het onderhouden ,;·an 
verversingslokalen en restauraties op enige 
ontspanningsgrond, gevestigd als voorzegd, 
en in enige botaniese- of dieretuin, en enig 



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

PLAATSELIK BESTUUR VERDERE WIJZIGINGS. 53· 

2. Artikel twee en zest?.",q van de hoofdordo
nantie zal zijn en wordt hierbij gewijzigd door de 
volgende nieuwe subsektie (b) daaraan toe te 
voegen, het genoemd artikel, zoals oorspronkelik 
gesteld, te worden beschouwd als subsektie (a) er 
van:--· 

"(h) Niettegenstaande enigiets daarmede 
in strijd in deze Ordonantie mag de raad met 
de vergunning van de Administrateur en 
onderworpen aan zodanige voorwaarden als 
hij mag stellen, enig plein of ope.~1 ruimte, 
tuinen, parken en andere ingesloten ruimten 
onder het beheer van de raad voor goed 
sluiten, hetzij geheel of gedeeltelik, mits dat 
ten opzichte van het uitoefenen der bevoegd
heid hierbij verleend aan de raad de bepalin
gen van paragrafen (1) tot en met (6) van sub-· 
sektie (a) van dit artikel mtttatis mutandis 
toepasselik zullen zijn ; verder met diml. ver
stande d~t, indien de voorwaarden door de 
Adrninistrateur gesteld het afzonderen in
sluiten van andere gebieden in de plaats van 
de geslotene, d.e Administrateur de Land
rneter-ge:neraal en de Registrateur van Akten 
te dien effekte zal kennis geven ; en de 
Landrneter-generaal zal, wanneer, indien 
nodig, door de raacl voorzien van een kaart 
opgemaakt door een toegelaten landmeter, 
aantonende alle biezonderheden van de ge
noemde nieuwe gebieden, op de algemene 
kaart van het dorp of op de kaart van de 
grond waarop de genoemde gebieden uitge
kozen werden, naar gelang van 't geval, 
endosseren dat de zodanige gebieden, pleinen 
of open ruirnten, tuinen of parken zijn, en 
de Registrateur van Akten zal daarmee over
eenkomende aantekeningen maken in zijn 
registers en zodanige endossernenten op de 
eigendomsakten als hjj mag noclig achten." 

3. Subsektie (7) van artikel een et~ zevent-ig van 
de hoofd.ordonantie zal zijn en wordt hierbij 
gewijzigd door toevoeging van de volgende nieu we 
paragrafen, de genoemde subsektie als oorspron
kelik opgemaakt te worden aangemerkt als para
graaf (a) van de genoemde subsektie :-

" (b) oprichten en onderhouclen in verband 
met ontspanningsgronden gevestigd als voor
zegd, van paviljoens, kleedkamers en enige 
andere gebouwen en konstrukties van welke 
aard ook en voor enig doel welk ook hetwelk 
de raad als gemakkelik mag achten, kosten 
te belasten in verbaridmetzodanigepaviljoens, 
kleedkamers, gebouwen en konstrukties; of 

Wijziging 
van artikel 
twee en ze8titJ 
van hoofd
ordonantie. 

Wijziging 
van artikel 
een en :::e·ventig 
van hoofd
ordonantie. 

Ord.No.f4 
van 1919. 
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Ord. No.13 Uitzondering 
van 1 9 1 9. waar 

gratifikatie 
alreeds 
betaald. 

Korte titel en 
datum van 
in werking 
treden. 

32. Niettegenstaande erigiets in deze Ordo
nantie vervat zal geen tijd.perk van dienst ten 
opzichte waarvan een gratifikatie reeds ontvangen 
is door een verpleegster of am btenaar bereken d 
worden als dienst voor pensioen- of gratifikatie
doeleinden. 

33. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worclen als de Transvaal Hospitaal
verpleegsters Pensioenen OrdonantiE., Hll~), en zal 
aanvangen en in werking treden op een datum 
vastgesteld per proklamatie in de Prom:nciale 
Koerant.* 

Ord.No.14 No. 14 van 1919.] 
van 1919. 

[Trad in werking 14 Jannarie l!l20. 

EEN ORDONANTIE 
Tot verdere wijziging der P1aatselik Bestuur Ordonantie 

(No. 9) van 1912. 

(Goedgekeurd op 31 Desember 1919.) 

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

Herroeping 
van artikel 
een en zestig 
van hoofd
ordonantie P.n 
substitutie 
van nieuw 
artikel. 

1. Artikel een en zesh:a van de Plaatselik Bestn ur 
Ordonantie (No. 9) va~ 1912 (hi ern a de hoofd
ordonantie genoemd) zal zijn en wordt hierbij 
herroepen en het volgend nieu w artikel er voor in 
de plaats gesteld :-

" 61. Niettegenstaande enigiets daarmede 
in strijd in deze Ordonantie, mag de raad op 
alle tijden en op zodanige kennisgeving als 
h\i zal dienstig achten, tijdelik enig plein of 
andere open rnimte, tninen, parken en an'lere 
ingesloten ruimten onder het beheer van de 
raad slniten en mag enige straat, weg of 
do.organg onder het beheer van de raad t\jde
lik of voor goed sluiten voor alle verkeer, ot 
enige zodanige straat, weg of doorgang t\jde
lik verleggen voor het doel herstellingen aan 
te brengen of voor enig ander doel naar 
goeddunken van de raad; mits dat waar 
enige zodanige slu1ting permanent is de 
goedkeuring van 'de Adrninistrateur vooraf 
moet verkregen worden." 

* Provinaialo Koerant van 11 Februarie 1920, bladz. 72. 
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hereikt had voorgeschreven voor verpleegsters in 
zodanige Provincie, gerechtigd zijn op de betaling 
van een jaargeld gc·baseerd op haar gemiddelde 
pensioenbare emolumenten voor het gehele t\jd
perk van haar b\jdragen tot het fonds of voor de 
laatste dertig jaren er van, welk het kortste mog~ 
zijn, enig zodanig jaargeld z3l berekend worden 
op een-zestigste van deze gemiddelde pensioenbare 
emolumenten voor iedE"r jaar van b\idrage. 

(2) De bepalingen van subsektie (1) van dit 
artikel zullen niet in werking treden tenzij d~ 
andere Provincie of Provincies van de Unie 
waarh~en de verpleegster haar dienst overplaatst 
gelijkluidende bepalingen heeft voor geregi
streerde verpleegsters overgeplaatst uit hun dienst 
naar de dienst van de Administratie ; mits dat 
tenz\i zodanige bepaling gemaakt is, een verpleeg
ster die hevredigende dienst gehad heeft bij het 
verplegingspersoneel van een andere Provincie, 
mag toegestaan worden tot het fonds bij te dragen 
ten opziehte van zoveel van haar dienst als de 
Administratie wag goedkeuren, mits dat de eigen 
bijdragen nin de Yerpleegster tegen de voorge
schreven schaal en de IJijdragen die zouden gedaan 
zijn uit de inkomsteH ten behoeve van zodanige 
goedgekeurde dienst in.li(>n de verpleegster in 
dienst gewe(>st ware van de Administratie, door 
de verpleegster zullen betaald worden te zamen 
met rente tegen vijf percent ·per jaar jaarliks 
bijeengenomen tot de datum van betaling. 

31. (1) Een ambtenaar die vlijtig en getrouw Beneficies 
gediend heeft voor niet minder dan tien jaren, aan onder
zal recht hebben af te treden op een gratifikatie geschikte 

. am btenaren 
van een maand salaris zoals door hem ontvangen verbonden 
bij datum van uitdiensttreding voor iedere twee aan het vaste 
jaren dienst voor de eerste tien jaren en een verplegings
gratifikatie van een maand salaris voor elk addi- personeel. 

tioneel dienstjaar. 

(2) Indien een ambtenaar voor verdere dienst 
ongeschikt wordt door een ongeval lmiten zijn 
eigen schuld in de uitoefening van zijn plicht' 
en als een direkt gevolg van het uitoefenen van 
zodanige plicht, of indien hij verplicht is af te 
treden ter oorzake van doorlopende zwakke ge
zondheid, ontstaan buiten zijn E::.igen schuld in 
de uitoefening van en bepaald toe te schrijven 
aan zijn officiele plichten, dan mag de Admini
strateur hem een zodanig gratifikatie toekennen 
als hij genoegzaam mag achten. 

Betalingen krachtens: dit artikel zullen uit de 
provinciale inkomsten gedekt worden. 

Ord.No.13 
van 1919. 
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Ord. No.13 Wanneer 
vaa 1919. artikels 

·nY ft·ie'!'. of 
ze8tien niet 
toepasselik. 

Regula ties. 

V oorziening 
makende voor 
terugbetaling 
van gelden 
uitbetaald in 
't geval van 
ontslagen 
verpleegsters 
weer in dienst 
genom en. 

V oorziening 
makende voor 
erkenning 
van dienst 
van verpleeg
sters over
geplaatst uit 
dienst van een 
Provincie 
naar een 
and ere. 

27. Indien krachtens de bepalingen van Wet 
No. 25 van 1914 of enige wijziging er van, een 
verpleegster of haar nabestaanden (zoals daarin 
omschreven) vergoeding verkrijgt, zoals daarin 
omschreven, of indien onder de gewone wet enige 
verpleegster of haar nabestaanden schadevergoe
ding ontvangen voor enige zodanige omstandi!:!
heden als niteengezet zijn in artikel vi:Jftien of 
zestien van deze Ordonantie, dan zullen de bepa
lingen van het genoemd artikel ViJ.'ft/en of zestien 
niet toepasselik z\in. 

28. De Administrateur mag regnlaties maken 
niet onbestaanhaar met de hepalingen van deze 
Ordonantie voot· de doelmatige tenuitvoerlegging 
van de bedoPlingen van deze Ordonantie. 

29. Euige verpleegster die na tien jaren dienst 
verplicht is af te treden en daarna weer in dienst 
gesteld wordt bij het vaste verplegingspersoneel, 
mag op aanbeveling van de Administratie en on
derworpen aan de goedkeuring van de Provinciale 
Raad gedurende het tijdperk barer afwezigheid 
uit de dienst van <le Administratie geacht worden 
afwezig te zijn geweest op verlof zonder salaris en 
mag haar bijdragen tot het fonds hervatten, mits 
dat zij alle gelden terugbetaalt door haar ontvan
gen bij gelegenheid van haar aftreding, te zamen 
met zodanige rente als de Administratie mag be
palen, doch het zal haar niet vergund zijn tot het 
fonds bij te dragen voor het tijdperk gedurende 
hetwelk zij niet in dim1st van de Administratie 
was. 

30. (1) Indien een verpleegster aftreedt bij het 
vaste verplegingspersoneel voordat ze de voorge
schreven leeftijd bereikt heeft en benoemd wordt 
bij het verplegingspersoneel van een andere Pro
vincie van de Unie en indien het tijdperk tussen 
de datum van haar aftreding in Transvaal en de 
aanvaarding van dienst in de andere Provincie 
niet meer is dan een jaar, dan zal de Administratie 
op aanvrage van zodanige veri)leegster beslissen of 
het gehele of een gedeelte van het tijdperk 
gedurende hetwelk zodanigt-~ verpleegster tot het 
fonds heeft bijgedragen beschonwd mag worden 
als pensioenbare dienst. Indien de Administratie 
beslist dat het gehele of een gedeelte van de dienst 
van zodanige verpleegster hij de Administratie 
gerekend moet worden als pensioenbare dienst, 
dan zal zodanige verpleegster b\i het bereiken van 
de voorgeschreven aftredingsleeftijd, mits dat z\i 
bij het verplegingspersoneel van .r.odanige andere 
Administratie werkzaa~ bleef of alleen opgehou
den heeft zulks te doen ter oorzake van ~wakke 
gezondheid of doordat ~ij de aftredingsleeftijd 
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aan enige kinderen of andere familiebetrekkin- Ord. No.f 3 
gen of personen afhankelik van haar voor onder- van 1 9 f 9. 
houd. Indien de betaling aan de insolvent 
geschiedt, zal ze voor haar eigen persoonlik 
gebruik z\jn en zal op generlei wijze aangeslagen 
of toegeeigend worden door de beheerder 
in de insolventie of door haar krediteuren, 
niettegenstaande enigiets daarmede in strijd in 
enige wet betrekking hebbende op insol ventie. 

(2) Wanneer ook een jaargeld heeft 
opgehouden krachtens dit artikel, zal het weer 
betaald word en bij rehabilitatie van de insol vente, 
en z\j zal een jaargeld ontvangen volgens schaal 
en op dezelfde voorwaarden als v66r de insol
ventie. 

24. lnJien enige afgetreden verpleegster in 't 
genot van een jaargeld schuldig bevonden wordt 
door enig hof in Zijn Majesteits Bezittingen, 
wegens enige misdaad of overtl'eding en veroor
deeld wordt tot gevangenisstraf zonder de keuze 
van een boete, voor enig tijdperk van meer clan 
een maand, dan zal het jaargeld gedurende zodanig 
tijdperk van gevangenisschap betaalbaar zijn aan 
de personen genoemd in subsektie (3) van artikel 
dertien, indien J~.:ij bestaan. 

25. Indien enige afgetreden verpleegster be
vonden wor<lt opzettelik een valse verklaring te 
hebben afgelegcl met het doel een pensio<3n te 
verkr\jgen, wetende dat de verklaring vals is, clan 
mag de Administratie bevelen dat het recht op 
enig pensioen, waarop J~.:ij recht verkregen heeft, 
of enig jaargeld waarvan zij in 't genot is, zal 
geschorst., verminderd of verbeurdverklaard wor
den. 

MitH dat ~~~i wegens de uitoefeniug der bevoegd
heid van dit artikel, in het geval van een jaargeld, 
niet minder 11al ontvangen clan de jaarlikse 
waarde, wiHkundig berekend, van enige som door 
haar bijgedragen, of in het geval van een gratifi
katie, minder dan de werkelike sorn door haar 
b\jgedragen overeenkomstig deze Ordonantie. 

26. De Administratie mag op verzoek van de 
ontvangstAr en onderworpen aan het leveren van 
bevredigende mediese cert.ifikaten, zodanig ge
deelte van enig jaargeld samenvatten als niet meer 
dan een -dertle er van bedraagt, door een enkele 
kontantbetaling wiskundig .berekend, tot het tijd
perk waarvoor de ontvangster mag verwacht 
worden het jaargeld te trekken. 

Betaling van 
jaargeld 
gedurende 
gevangenis
schap. 

Bevoegdheid 
pensioenen te 
verminderen 
of te schorsen 
in zekere 
gevallen. 

Samenvatting 
van 
jaargelden. 
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V erpleegsters 
weer in dienst 
gesteld. 
Jaargeld op 
te houden of 
te warden 
verlaagd 
gedurende 
tijdperk van 
weder-in
dienststellin g. 

Pensioellen, 
enz., niet over
draag baar of 
vatbaar voor 
inbeslagname. 

Hoe pen
sioenen in
geval van 
insolventie 
geraakt 
worden. 

(3) Een onafgehwken diensttijdperk zal niet 
aangemerkt worden als onderbroken te zijn door 
gemachtigd afwezigheidsverlof zon<ler salaris, 
doch de tijd aan zodanig verlof besteed zal niet 
meegerekend worden h~i het berekenen van een 
pensioen, tenzij de verpleegster voor zodanig tijd
perk tot het fonds heeft bijgedragen. 

21. Indien aan enige verpleegster een jaargeld 
verleend wordt krachteus deze Ordonantie en 
duarna met haar eigen toestemming weer ill dienst 
gesteld wordt in de Publieke Dienst of de Spoor
wegaclministratie, of enige Provinciale Admi
nistratie, clan zal tijdens die latere dienst doorgaat 
het jaargeld ophouden indien de emolumenten 
van haar betrekking in zodanige latere dienst ge
lijk zijn aan of hoger zijn clan de emolumenten 
van haar verpleegstersbetrekking voorafgaande 
aan het v erlenen van het jaargeld. Indien de 
emol umenten' harer betrekking in zodanige latere 
clienst lager zijn dan de emolumenten van haar 
verpleegstersbetrekking voorafgaande aan het 
verleuen van het jaargeld, clan zal zooveel van 
het jaargeld als het verschil tussen deze emolu
menten niet te hoven gaat, betaalbaar z~jn. B~j 
beeindiging van de genoemde latere dienst zal het 
gehele jaargeld weer betaalbaar worden. 

22. Geen pensioen, of ·recht op een pensioen, 
zal kunnen toegewezen of overgedragen, of op 
andere wijze gecedeerd of verpand of gehypo
thekeerd kunnen worden, noch zal hetzelve of 
enige bijdragen gestort door een vrrpleegster 
blootstaan aan inbeslagname of onderworpen zijn 
aan enige vorm van eksekutie onder een vonnis 
of order van een gerechtshof, en in het geval dat 
een begunstigde tracht een pensioen of recht toe 
te wijzen, over te dragen of op andere wijze te 
cederen of 'het te verpanden of te verhypothe
keren, mag de betaling er van achtergehouden, 
geschorst of geheel opgehouden worden, indien 
de Administratie aldus bepaalt, mits dat de 
Administratie voordat betaling van enig jaargeld 
of gratitikatie aan een verpleegster plaats heeft, 
e1dge sommen mag aftrekken die door zodanige 
verpleegster aan de Administratie mogen 
verschuldigd z~jn. 

23. (1) Indien een afgetreden verpleegster in 
't genot van een jaargeld insolvent verklaard 
wordt, clan zal het jaargeld terstond ophouden; 
mits dat in enig zodanig geval het jaargeld 
betaald zal worden aan of ter beneficie van alle 
of enige der volgende personen, namelik : de 
insolvent of haar echtgenoot of enige minderjarige 
kinderPn, of b~i gemis aan minderjarige kinderen, 
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18. (1) Het fonds zal gewaardeerd ·worden als 
op de een en dertigste dag van Maart 1924 en iedere 
v~if jaren daarna, door een actuaris. De actuaris 
zal direkt aan de Administratie rapporteren die 
zodanig. rapport aan de Provinciale Raad zal 
voorleggen en zal in zij n rapport de gegevens en 
processen vermelden gebruikt bij zijn onderzoek 
en waardeschatting. Hij zal de baten en lasten 
van het fonds afzonderlik schatten en zal enig 
surplus of tekort hetwelk daarin voorkomt ver
klaren, zal z\in mening te kennen geven waardoor 
<lat surplus of tekort (naar gelang van om&tandig
heden) ontstaan is en aangaande cte stappeu die 
behoren getlaan te worden om het te regelen. 

(2) Indien de waardeschatting van de actuaris 
een merkbaar surplus aanwijst boven de hehoeften 
die waarschijnlik kunnen ontstaan krachtens deze 
Ordonantie of enige wijziging er van, dan zullen 
de beneficies verhoogd of de bijdragen verlaagd 
worden op zodanige wiize als de Provinciale Haad 
zal hepalen. Indien de waardeschatting van de 
actuaris een merkbaar tekort aanwijst, dan zal 
het t.ekort, indien n0l1ig, gerlekt worden op zoda
nige wijze als de Provinciale Raad zal bepalen. 

l'viits dat van geen persoon aan wie een pensioen 
zal toegeken<1 zijn, zijn jaargeld zal verminderd 
worden, of, van hem v~rlangd zal worden enig 
gedeelte v.an een gratifikatie terug te betalen. 

Verder met dien verstande dat de bijdragen uit 
de inkomsten nimmer lager 1mllen zijn dan ten 
tijde voorgeschreven als betaalbaar door ver
pleegsters. 

19. Het beheer van het fonds :-~al door de 
Administratie geschieden en de kosten van het 
beheren van het fond& en van enige onderzoe
kingen door de actnaris en daartoe 'behorende 
7.aken zullen door de inkomsten gedragen worden. 

ALGEMEEN. 

Vijfjarige 
waarde
schatting van 
fonds. 

Fonds tc 
word en 
beheerd door 
Admini
stratie. 

20. l)) Het dienstrijdperk waarvoor een pen- Diensttijd
sioen luachtens deze Ordonantie zal gerekend perk voor 

worden, :-~al, behalve als speciaal voorgeschreven ~~~~f:~~n. 
in artikel negen, onafgebroken :-~ijn. 

(2) Een onafgebroken diensttijdperk :-~al in-
sluiten de t\id hesteed-

(a) in werkelike dienst; 
(b) aan gemacbtigd afwe:-~igheidsverlof; 
(c) schorsing, indien gevolgd door weder-in
dienststelling in dezelfde of benoeming tot 
een andere verplegingsbetrekking. 

Ord.No.l3 
van 1919. 
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Ord.No.13 uit de inkomsten, te zgmen met rente tegen drie 
van 1919. en een half percent pAr jaar aan de inkomsten 

uit het fonds za1 terugbetaald worden ; 

Boekingen. 

V erder met dien verstande dat de bepalingen 
van artikel derUen ~mutatis mutandis zullen toe
passelik zijn ten opzichte van de toewijzing van 
het jaargeld of de gratifikatie ; 

V erder met dien verstande dat enig zodanig 
jaargeld zal ophouden-

(a) in het geval van een weduwnaar. b~j zijn 
hertrouwen ; 

(b) in het geval van een minclerjarige van 
het mannelik geslacht, bij het bereiken van 
zijn achttiende jaar ; en 

(c) in het geval van een vrouwelike miuder
jarige. b~j het bereiken van haar een en twin
tigste jaar, of .indien zij huwt beneden die 
leeftijd. 

FINANCIEEL. 

17. (1) De Administratie zal volledige en ware 
boekingen van het fonds doen houden aantonende 
afzonderlik-

(a) alle geldsommen ontvangen of verschul
digd en uitbetaald of terugbetaalbaar ten op
zichte van b'jdragencle verpleegsters en bie
zonderheden van de zaken en dingen waar
voor die sommen gelds ontvangen of uitbe
taald werden ; 

(b) de datums van betaling van de eerste en 
alle volgende bijdragen, te zamen met alle 
tijdrekenkundige en andere biezonderheden, 
nodig voor het behoorlik aanhouden van 
boekingen van het fonds overeenkomstig deze 
Ordonantie en de regulaties, en dat een 
schatting van het fonds door een actuaris ter 
eniger tij<..~ kan gemaakt worden; 
(c) alle geldsommen verschuldigd aan of uit 
de inkomsten in verband met het fo1,cls ; 
(d) alle andere verantwoor.dingsaangelegen
heden waarin in deze Ordonantie en de regu
laties voorzien is of' die beoogd worden. 

(2) De Administratie zal de boeken en reke
ningen van het fonds laten opmaken tot de een 
en dertigste dag van Maart in ieder jaar, en een 
balansstaat, aanton en de de baten en last en van het 
fon ds op de datum \vaarop de balansstaat opge
maakt is. 
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14. De pensioenen of andere beneficies betaal
baar krachtens de eerstvolgende twee artikels 
znllen op de inkomsten belast worden. 

15. Indien een verpleegster die tot het fond 
bijdraagt bij haar aftreding nit het vaste verpl€'. 
gingspersoneel op de leeftijd van onde!'dornspen
sioen gerechtigd zou geweest z~jn op een jaargeld, 
doch verplicht is nit de dienst te treden v66r die 
leeft~jd te bereiken ter Of)rzake van zware licha
melike vel'wonding of doorlopende zwakke ge
zondheid ontstaan in (le uitoefemng van en 
speciaal toe te schdjven aan haar officiele plichten, 
zal de Administratie haar een pensioen verlenen 
tegen de volgende schaal, namelik-

(a) indien het. de. Administratie bl\jkt dat 
haar vermogen om b~j te dragen tot onder
hond van haar zelf en haar nabestaanden 
totaa1 vernietigd is, een jaargeld van niet 
minder \1an de helft barer gemiddelde jaar
likse pensioenbare e'nolnmenten gednrende 
het gehele tijdperk harer bijdragen ; 
(b) indien het de Administrai.ie blijkt dat 
baar vermogen om h\i te dragen tot het 
onderhond van haar zelf en haar nabestaan
clen werkelik gevaar loopt, een jaargeld van 
minstens een-zestigste van haar gemiddelde 
jaarlik~e pensioenbar'3 emolumenten gedu
rende het gehele tijdperk harer 1Jijdragen 
voor ieuer jaar dienst, en berekencl op deze 
emolumenten; 

Mits dat de b\jdragen aan het fonds gedaan 
zowel door de genoemde verpleegster zelf 
en ten opzichte van de genoemde · verpl<>egster 
uit de inkomsten, te zamen met rente tegen drie 
en een half percent per jaar aan de inkomsten 
u.it het fonds zullen terugbetaald worden. 

16. Indien een verpleegster die tot het fonds 
b\idraagt haar leven verliest hetzij ter oorzake 
van een opgedane verwonding of van een ziekte 
opgedaan in de omstandigheden genoemd in het 
laatst voorafgaand arti kel, zal de Administratie 
aan of ter heneficie van zodanige nabestaanden 
van de overleden verpleegster als omschreven 
zijn in subsektie (3) van artikel dertien, zodanig 
jaargeld of gratifikatie betalen als de noodzake
likheden van het geval mogen vereisen, doch 
zodanig jaargeld zal in geen geval meer bedragen 
dan de helft van haar gemiddelde pensioenbare 
emolurnenten gedurende het gehele tijdperk 
harer bijdragen ; 

Mits dat het bedrag der bijdragen gedaan aan 
het fonds zowel door de genoemde verple.egster 
zelf en ten opzichte van de genoemde verpleegster 

Pensioenen Orcf. N o.l3 
betaalbaar uit van l 91 9. 
inkomsten. 

Jaargelden 
a an 
verpleegsters 
aftredende 
tengevolge 
van 
verwonding, 
enz., in 
dienst 
opgedaan. 

Jaargelden 
a an 
nabestaanden 
van 
verpleegsters 
overlijdende 
tengevolge 
van ver
wondingen, 
enz., in dienst 
opgedaan. 
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tussen een som gelijk aan vijfmaal dat jaargeld 
en de jaarge}.dbetalingen werkelik aan haar of 
namens haar gedaan v66r haar overlijden. 

(3) Het jaargeld of gratifikatie krachtens sub
sektie (1) of (2) zal alleen betaald worden wan
neer de overleden verpleegster nalaat 

(a) een weduwnaar of kind of kinderen of 
stiefkind of stiefkinderen; of 
(b) een vader, moeder, hroeder of zuster van 
haar afhankelik voor steun en onderhoud; 

en zal niet betaald worden aan of ter beneficie 
van enige andere naasthestaande of verdere 
bloedverwant. 

In ieder zodanig geval zal de betaling gedaan 
worden aan of ter beneficie van een of meer der 
person.:n omschreven in paragrafen (a) en (b) en 
de keuze van de persoon of personen zal naar 
goeddunken zijn van de Administratie. 

De. betalingen zullen geschieden in de vol
gende volgorde van voorkeur, tenzij die vol~t·rde 
van voorkeur veranderd werd door de overledene 
per testament of anderszins, namelik, aan of ter 
beneficie van 

(i) de weduwnaar; of 

(ii) de kinderen en stiefkinderen ; of 

(iii) de vader en moeder of de overlevende 
van hen; 

(iv) de hroeders of zusters. 

(4) Wanneer de gezegde gratifikatie of jaargeld 
betaald is, zullen de Administratie en het fonds 
vrijgesteld zijn van enige verdere vordering voor 
enig bedrag aldus betaald. 

(5) Niettegenstaande enig iets daarmede in 
in strijd vervat in dit artikel, indien een ver
pleegster stertt v66r bet aftreden uit het vaste 
verplegingspersoneel of nadat zij afgetreden is uit 
het vaste verplegingspersonee! op een jam·geld en 
geen zodanige nabestaanden nalaat als omschre
ven in subsektie (i~) (a) en (b) van dit artikel, zal 
·er aan enig persoon of personen door haar geno
mineerd in een testament een hedrag betaald 
worden gelijk aan haar eigen b~idragen tegen de 
voorgeschrewm schaal, te zameu met e11kele rente 
berekend tegen drie percent per jaar indien zij op 
datum van haar overl~jden drie· jaren dienst vol
tooid had en tegen vier percent indien z:~j vijf jaren 
dienst voltooid had en tegen v~jf pPrcent indien 
zij tien jaren dienst voltooid had, minus het be
drag, indien enig, hetwelk z\j aan jaargeld mag 
ontvangen hebben. 
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de Administratie mag geleden hebben ter oo1·zake 
van zoda11ig bedrog of oneerlikheid. Enige 
zodanige inhouding zal aan de inkomsten terug
betaald worden. 

V erder met dien verstande, dat geen rente be
taald zal worden ingeval van ontslag "bij het vaste 
verplegingspersonee l. 

12. Een verpleegster zal op aanvrage recht 
hebben op terugbet~ling van een som gelijk aan 
tweemaal het heclrag van haar eigen bijdragen 
tegen de voorgt>schreven schaal aan het fonds, 
zonder rent~, indien 

(a) :;;;\i aftreedt uit het vaste vergplegings 
personeel om redenen omschreven in at'tikels 
ne,qen en Nen doch voordat zij bijdragen aan 
het fonds voltooid heeft voor een tijdperk 
van tien jaren ; of, 
(b) :;;;ijnde eeu verpleegster met niet minder 
dan -vijf diens jaren, zij aftreedt uit het vaste 
verpleginsper.,oneel om te huwen en binnen 
zes rnaanden na aftreding een certifikaat van 
:;;;odanig huwelik toont ; 

en bij bPtaling van de voornoernde som zal de 
geno~mde verpleegster geen verdere vordering op 
het fonds hebben. 

JAARGELDRN, GRATIFIKATIES OF TERUGBE
~ALING V AN BIJDRAGEN AAN VERTEGEN
WOORDIGERS V AN 0VERLEDEN VERPLEEG
STERS. 

13. ( 1) Onderworpen aan de bepalingen van 
suhsektie (3) van dit art ikel, zal er, indien een 
verp1eegster komt te overlijden v66r haar 
aftreding uit de dienst van de Administratie, aan 
of ten beneficie van de pel'sonen genoemd in 
subsektie (i3) een gratifikatie betaald worden 
gelijk aan tweemaal het bedrag van haar eigen 
bijdragen tegen de voorgeschreven schaal aan het 
fonds. zonder rente. 

(2) Onderworpen aan de bepalingen van sub..: 
sektie (3) van dit artikel, 7-al er, indien enige 
verpleegster die afgetreden is uit het vaste ver
plegingspersoneel op een jaargeld krachtens deze 
Ordonantie, overlijdt binnen vijf jaren na de 
datum van haar aftreding, hetaald warden aan of 
ten beneficie van de personen genoemd in sub
sektie (3), hetzij het jaargeld hetwelk zodanige 
verpleegster, indien zij niet gestorven ware, zou 
getrokken hebben gedurencle het niet-afgelopen 
gedeelte van het tijdperk van vijf jaren voor
:;;;egd, of een gratifikatie gelijk aan het verschil 

Terug bet8ling 
van tweemaal 
het bedrag 
van 
bijdragen. 

Gratifikatie 
in geval van 
overlijden 
v66r of kort 
na aftreding. 

Ord.No.:13 
van :19:19. 
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Ord.No.13 (c) enig pensioen hetwelk zij ten tijde van 
van 1919. het hervatten van dienst trok, zal bee in di

gen; 

Aftreding op 
een jaargeld 
wegens re
organisatie. 

(d) bij haar finaal aftred<:.n zij recht zal heb
ben voor pensioendoelP-inden, de tijdperken 
van dienst bijeen te voegen v66r en na haar 
tijdelike aftreding indien zij gedure:rfde dat 
latere tijdperk tot het fonds bijdroeg. 

Indien na afloop van twee jaren van de datum 
van haar tijdelike aftreding, van een verpleegster 
niet verlangd werd haar dienst te h.:,rvatten of 
dat zij nog medies ongeschikt is voor dienst, zal 
zij geacht worden finaal uit ·ae dienst van de 
Administratie te zijn getreden en recht hebben 
op de benificies OJnschreven in artikel m}jtien. 
Het jaargeld berekend als bepaald is in artikel 
zeven zal uit het fonds betaald worden en enige 
additionele sommen zullen uit de inkomsten 
betaalbaar worden. 

10. Een verpleegster die tot het fonds bij droeg 
voor een tijdperk van tien jaren of langer, zal, 
indien ontslagen · weg..:ns ophe:ffing harer betrek
king, gerechtigd zijn ten opzichte van haar 
voltooid tijdperk van bijdrage, op ontvangst van 
een jaargeld berekend als bepaald is in artikel 
zeven. Alle betalingen'van enig zodanig jaargeld 
gedaan voordat een verpleegster de aftredings
leeftijd bereikt, voorgeschreven krachtens sub
sektie ( 1) van artikel acht, zullen uit de inkomsten 
betaald worden en niet nit het fonds, doch alle 
zodanige betalingen gedaan, nadat zij die leeftijd 
bereikt, zullen uit het fonds gedaan worclen. 

BENEFICIES ANDERE DAN .fAARGELDEN. 

Opgave van 11. Een verpleegster zal op aanvrage recht 
kontributies. hebben op een opgave van het totaal barer b\j

dragen aan het fonds tegen de voorgeschreven 
schaal, te zamen met gewone rente berekend 
tegen drie percent per jaar, indien zij drie jaren 
dienst voltooid heeft en tegen vier percent per 
jaar indien zij vijf jaren dienst voltooid hl~eft en 
tegen vijf percent per ja::tr indien z\j tien jaren 
dienst voltooid heeft, indien zij uit de dienst van de 
Administratie treedt, ter welker oorzaak ook, 
tenzij de aftreding valt onder de bepalingen van 
artikels negen, twaal.f of V1Jftien en zij zal geen 
verdere·vordering op het fonds hebben. 

Mits dat in het geval dat een verpleegster ont
slagen wordt wegens beclrog en oneerlikheid, de 
Administratie van euige sommen betaalbaar aan 
zodanige verpleegster krachtens dit artikel, het 
bedrag van enig verlies mag inhouden, hetwelk 
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(i~) Van enige verpleegster die de leeftijd van 
v\if en veertig jaren bereikt heeft mag gevordercl 
worden op pensioen af te treden, doch alle 
betalingen van jaargeld gedaan voordat die ver
pleegster gerechtigd is af te treden krachtens 
subsektie (1) van dit artikel, zullen uit de inkom
sten en niet uit het fonds betaald worden. 

(4) Enige verpleegster die verplicht werd af t11 
treden in termen van subsektie (3) van dit artikel 
en die verkiest te blijven bijdragen tot het fonds, 
zal vergund worden aldus te blijven bijdragen en 
de Administratie zal ten opzichte van zodanige 
verpleegster bl\i ven bijdragen volgens de voorge
schreven schaal gebasf'erd op de pensioenbare 
emolnmenten op de datum .van ha·ar verplichte 
aftreding, totdat zodanige verpleegster de voorge
schi·even aftredingsleeftijcl bel'eikt. Zodanige 
verpleegster :-:al bij het bereiken van de voorge
schreven leeftijd hetzelfde jaargeld ontvangen als 
zij zou ontvangen hebben indien zij niet verplicht 
geweest ware af te treden v66r het bereiken van 
de voorgeschreven leeftijd. 

9. (1) Een verpleegster die, bijgedragen heb
bende tot het fonds voor een tijdperk van tien 
jaren of langer, op grond van zwakke gezondheid 
veroorzaakt buiten haar eigen schuld en gecerti
ficeerd door geneeskundig certifikaat bevonden 
wordt. ongeschikt te zijn de plichten aan haar be
trekking of post verbonden naar behoren waar te 
nemen, :-:al tijdelik aftreden en zal het rf'cht 
hebben ten opzicbte van haar voltooid tijdperk 
van bijdragen een jaargeld te ontvangen berekend 
als bepaalu in artikel zeven. 

(2) Indien een verpleegster aan wie krachtens 
subsektie (1) vai1 dit <..rtikel een jaargeld verleend 
werd, geneeskundig gecertificeerd wordt binnen 
twee jaren van haar tijdelike aftreding als ge
schikt voor dienst en nog onder de leeftijd van 
ouderdomspensioen is, clan mag van haar ver
langd worden haar dienst te hervatt:m in haar 
vroegere of in enige andere verplegingsbetrek
king. .:\Iocht zij zouder redelike oorzaak wei
geren de dienst te hervatten, clan zal het jaargeld 
bepaald krachtens subsektie (1) ophonden ; 

mits clat--
(a) de pensioenbare emolumenten aan de 
hetrekking of post verbonden niet minder 
~ullen z\irr clan de pensioenbarf> emplumen
ten door haar getrokken onmiudellik voor
afgaande aan haar t\idelike aftreding ; 
(h) de verplegingsbetrekking waal'in van 
baar verlangd wordt haar dienst te hervatten 
niet van een lagere graad is dan die waaruit 
z\; t~jdelik aftrad ; 

Aftreding op 
een jaargeld 
voor de voor
geschreven 
leeftijd op 
grond van 
zwakke 
gezondheid. 

Ord.No.13 
van 1919. 
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(i) een verpl11egster die de leeftijd van 45 
jaren bereikt had op de vastgestelde datum 
of de leeftijd van 35 jaren bereikt had op de 
datum van haar toelating tot het vaste ver
plegingspersoneel, zal vergund :\Vorden als 
haar voorgeschreven leeftijd van aftreding 
de datum te kiezen waarop zij de leeftijd 
van 55 jaren bereikt of de datum waarop 
zij de leeftijd van GO jaren bereikt ; 

(ii) een verpleegster die de leeftijd van 
vijf en d.,.-·rtig jaren bereikt had op de vastge
stelde datum of die de leelt\id van dertig jaren 
bereikt had op de datum van haar toelating 
tot het vaste verplegingspersoneel,, zal ver
gund worden als haar voorgeschreven leeftijd 
voor aftreding de datum te kiezen waarop zij 
de leeftijd van vijf en vijftig jaren bereikt ; 

verder met dien verstande dat indien de betrokken 
verpleegster van haar beslissing niet schriftelik 
kennis geeft aan de Administratie hinnen zes 
maanden van het in werking treden dezer Ordo
nantie, de leeft\jd voorgeschreven voor aftreding 
in het geval van zodanige verpleegster v\jftig 
jaren zal zijn. De Administratie zal binnen twee 
maanden van het in werking treden dezer Ordo
nantie verplicht zijn van de verpleegster te ver
langen van haar beslissing kennis te geven. 

(2) Een verpleegater die de voorgeschreven 
aftredingsleeftijd bereikt heeft zal het recht 
hebben af te treden en zal verplicht zijn aldus af 
te treden tenzij het in het publiek belang gewenst 
is zodanige verpleegster in haar betrekking of 
post aan te houden boven die leeftijd; en in dat 
geval mag zodanige verpleegster van tijd tot t\id, 
met de goedkeuring van de Administratie, aange
houden worden voor verdere tijdperken (niet 
meer dan een jaar t~lkens) tot op de leeftijd van 
vijf en zestig jaren, na welke leeft\jd geen ver
pleegster bij het vaste verplegingspersoneel zal 
aangehouden worden ; mits dat een opgave van 
verpleegsters aangehouden na de leeftijd van 
vijftig jaren voor· de Provinciale Haad zal gelegd 
worden binnen veertien dagen na de aanvang van 
iedere gewone sessie er van ; en verder met dien 
verstande dat indien enige verpleegster in een 
t\jdelike hoedanigheid. in de dienst van de 
Administratie aangehouden is na het bereiken 
van de leeftijd van vijf en zestig jaren, 1mllen 
enige beneficies welke krachtens deze Ordonantie 
of enige wijziging er van aan zodanige verpleeg
ster mogen toekomen teruggehouden worden 
totdat zij finaal de dienst van de Admi11isteatie 
verlaat. 
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7. (1) Onderworpen aan de bepalingen dezer Methode van Ord.No.13 
Ordonantie zal enig jaargeld betaalbaar uit het berekening van t 9 t 9. 
fonds gebaseerd zijn op de gemiddelde pensioen- van jaargeld 
bare emolumenten van de aftredende verpleegster 
voor het gehele tijdperk barer bijdragen of voor 
de laatste dertig jaren er van, welk tijdperk het 
kortst mag zijn, en zal berekend worden tegen 
een-zestigste van die gemiddelde pensioenbare 
emolumenten voor ieder jaar van bijdrage : 

Mits dat-
(a) geen jaargeld uit het fonds zal betaald 
worden aan enige verpleegster totdat bijdra
gen door haar gemaakt zijn ten opzichte van 
een tijdperk van tien jaren of meer; 
(b) de verpleegster in an G. ere opzichten ge
rechtigd is op een jaargeld krachten s · deze 
Ordonantie ; 
(c) het totale jaargeld aan enige verpleegster 
betaald die gerechtigd is op een jaargeld 
krachtens enige bepali"ng dezer Ordonantie 
niet tegen een lagere schaal zal zijn dan 
zestig ponden per jaar. 

Voor het doel van dit artikel zal het tijdperk 
van bijdragen berekend worden bij het jaar en 
de maand, en onderdelen van een maand zullen 
weggelaten worden. 

(2) De Administratie zal aan enige verpleegster 
die verkiest tot het fonds bij te dragen in termen 
van artikel V'ier hiervan bij haar aftreding, buiten 
en behalve enig jaargeld uit het fonds betaalbaar, 
een jaargeld betalen ten bedrage van Mm
zestigste van de totale pensioenbare emolu
menten van de verpleegsters bij het vaste ver
plegingspersoneel voorafgaande van de lste Janu
arie 1914, en zoqanig jaargeld zal uit de in
komsten betaalbaar zijn. 

(3) Geen jaargeld zal betaalbaar zijn krachtens 
subsektie (2) van dit artikel ten opzichte van 
enige verpleegster die n iet verkozen heeft 
krachtens artikel vier van deze Ordonantie het 
gehele tijdperk van haar dienst te rekenen tussen 
31 Desember 1913 en de vastgestelde datum. 

8. (1) (a) Een verpleegster wier toelating tot 
het vaste verplegingspersoneel ingaat van of na de 
vast.gestelde datum, zal ,de voo1geschreven leef
tijd voor aftreding bereikt hebben zodra zij de 
leeftijd van 50 jaren bereikt heeft. 

(b) Een verpleegster ·verbonden aan het vaste 
verplegingspersoneel op de vastgestelde datum, 
zal de voorgeschreven leeftijd voor aftreding 
bereikt hebben zodra zij de leeftijd van 50 jaren 
bereikt heeft, mits dat-

Aftreding op 
of na de voor
geschreven 
leeftijden op 
jaargeld. 

-------------~~- --~----------~-- ----------
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Ord. No. 13 pensioenbare emolument.en voor de kalender-
van 1919. maand onmiddellik voo1·afgaande aan de aanvang 

van haar v0rlof zonder salaris; doch zodanige 
aanvraag moet gedaan en het verschuldigd bedrag 
er van moet werkelik door de verpleegster be
taald worden binnen ePn maand van haar weder 
in dienst komen, mits dat de verpleegster op 
schriftelike aanvrage mag toPgestaan worden het 
bedrag terug te betalen in zes of minder maatl
delikse paaiementen 3fgetrokken van de pensioen
bare emolumenten aan haar verschuldigd. Bij 
gemis aan zodanige aanvrage en zodanige betaling 
door de verpleegster, zullen geen bijdragen ing~:~
vorderd of verschuldigd zijn ten opzichte van 
enig tijdperk van verlof zonder salaris, en zodanig 
tijdperk zal niet gerekend worden bij berekening 
van het tijdperk van haar pensioenbare dienst. 

Bijdragen 
door de 
Admini
tratie. 

( 4) Een verpleegster zal blijven v·oortgaan tot 
het fonds bij te dragen tij~ens ziekteverlof met 
salaris. Indien ziekteverlof verleend wordt met 
vol salaris of met minder clan vol salaris, zullen 
bijdragen verschuldigd zijn op de volle pensioen
bare emolumenten die zouden getrokken zijn, 
indien de verpleegster niet op ziektever]of geweest 
ware. De bepalingen va,n subsektie (3) zullen 
mutatis mutand1:s toepasselik zijn ten opzichte 
van b\jdragen tijdens op ziekteverlof zonder 
salaris. 

6. Van en na de vastgestelde datum zal uit de 
inkomsten aan het fonds betaald worden-

(a) een som gelijk. aan de bijeengenomen 
bijdragen door de Administratie verschuldigd 
tegen de voorgeschreven schalen ten opzichte 
van dienst waarvoor lopende bijdragen van 
verpleegsters gemaakt worden door maancle
likse inhoudingen ; 
(b) de bedragen verschulcligd door de Admi
nistratie ten opzichte van dienst andere dan 
die behandeld in paragraaf (a) met rente van 
de datums waarop zodanige bedragen ver
schuldigd zijn tegen vier en een half percent 
per jaar, maandeliks bijeengenomen; 
(c) rente tegen drie en een half percent per 
jaar op het dageliks gemiddeld niet-belegde 
saldo van het fonds. 

De betalingen genoemd in paragrafen (a) en 
(c) van dit artikel zullen maandeliks aan het 
fonds geschieden. De Administratie zal over een 
tijdperk van vijf jaren van de vastgPstelde datum 
zodanige gelijke of benaderde gelijke maandelikse 
paaiementen aan het fonds betalen als nodig zijn 
tot dekking der bedragen verschuldigd onder 
paragraaf (b). 
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zodanige datum en iedere verdere komplete Ord. No.13 
betalingstermijn te zijn betaald op de laatste dag van 1 919. 
van iedere maand onmiddellik voorafgaande aan 
de laatste zodanjge betalingstermijn, en doorgaan 
in geregelde volgorde totdttt de laatste betalings-
termijn heeft plaats gehad. 

(2) Iedere verpleegster zal hetzij doo·r een 
enkele betaling of door paaiementen goedgekeurd 
door de Administratie te worden voltooid voor 
het bereiken van de aftredingsleeftijd zodanige 
achterstallige bedragen aan het fonds betalen als 
door haar mogen verschuldigd zijn. · Zodanige 
achterstallige bedragen zullen van de vastgestelde 
datum of van de datum waarop zij verschuldigd 
worden, welke ook de later~ moge zijn, rente 
dragen tegen vier en een half percent per jaar, 
jaarliks b\ieengenomen, indien de achterstallige 
bedragen in een som betaald worden of maande
liks indien de achterstallige bedragen betaald 
worden in paaiementen cm zodanige rente zal 
blijven betaalbaar te zijn op het saldo van achter
stallige bedragen uitstaande, tot zodanige tijd als 
alle achterstallige bedragen gelikwideerd zijn. 

lVIits dat waar betaling van zodanige achter
stallige bij dr.agen plaats heeft in paaiementen en 
de verpleegster zal sterven of de dienst verlaten 
voordat zij zodanigo achterstallige betalingen zal 
voltooid hebben, dan zullen enige voordelen uit 
het foncls waarop de verpleeg-ster of haar ver
tegenwoordigers recht hebben, berekend worden 
over het gehele tijdperk van hftar onafgebroken 
dienst ten opzichte waarvan ziJ verkozen heeft 
hij te dragen 'en in het geval waarin een terug
betaling of gratifikatie verschuldigd is, zal het 
saluo der achterstallige betalingen, met inbegrip 
van rente, afgetrokken wor1ien van zodanige 
terugbetaling of gratifikatie, en in 't geval waarin 
een pensioen verschuldigd is zullen de uitstaande 
achterstallige betalingen afgetrokken worden van 
de pensioenbetalingen, en indien overlijden plaats 
heeft voordat deze voltooid zijn, zal het uitstaand 
saldo afgetrokken worden van enige betalingen 
uit het fonds waarop de vertegenwoordigers ge
rechtigd zijn. 

(3) Een verpleegster zal voortgaan met bij te 
dragen aan het fonds tijdens op verlof op vol 
salaris, of op minder dan vol salaris en haar bij
d1·agen zullen op haar volle pensioenbare 
emolumenten blijven. Een verpleegster mag op 
aanvrage vergund worden bij te dragen ten op
~ichte van enig tijdperk van gemachtigd afwezig
heidsverlof zonder salaris, op de basis barer 
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Methode van 
bijdragen 
door 
verpleegsters. 

goedgekeurd door de Administratie tot op de 
datum ten opzichte waarvan de eerste maandelikse 
inhouding gedaan wordt. 

De voorgeschreven schaal van bijdrage voor de 
Administratie zal zijn als volgt :-

(a) Ten opzichte van verpleegsters wier 
voorgeschreven leeftijd voor aftreding 60 
jaren is, de schalen voorgeschreven in dit 
artikel voor verpleegsters ; 

(b) ten opzichte van een verpleegster wier 
voorgeschreven leeftijd van aftreding 50 jaren 
is, zal de schaal zijn overeenkornstig de 
volgende :-

Leeftijd op datum goedgekeurd 
door Admini8tratie 

voor aan vang van bijdragen van 
ambtenaar. 

Onder 35 jaren ... 
35 jaren doch niet boven 36 jaren 

36 " " " " i37 " 
37 " " " " i38 " 
38 " 
39 " 

" 
" 

" 
" 

" 
i39 

" 40 
" 

Percent 
van 

pem;ioen
bare 

emolu
mtnten. 

(c) ten opzichte van een verpleegste1· wier 
voorgeschreven leeftijd voor aftrecling 55 
jaren is, zal de schaal zijn overeenkomstig 
de volgende :-

Leeftijd op datum goedgekeurd 
door Administratie 

voor aanvang van b\jdragen van 
Yerpleegster. 

Onder 35 jaren ... 
35 jaren doch niet boven :~6 jaren 

36 " " " " 37 " 
37 " " " " 38 " 
38 
39 " 

" 
" " 
" " 

" 
" 

39 
40 " 

" 

Percent 
van 

peHsioen
bare 

emolu
menten. 

() 

6! 
G·~ 
6i 
7 
7! 

5. (1) Iedere bijdrage ·van een verpleegster aan 
het fonds zal geschieden door maandelikse inhon
dingen van haar pensioenbaee emolumenten en 
in het geval van bijdragen van verpleegster::; 
gedaan ten opzichte van enig tijdperk voora -
gaande aan dat ten opzichte waarvan de eerste 
rnaandelikse inhouding gedaan is, z:al de eerste 
komplete betalingstermijn geacht worclen te zijn 
aangevangen als van de dag volgende voor 
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(3) Enige verpleegster die verkiest op zestig- Orcf. No.13 
j arige leeftij d af te treden en wier leeftij d als op van 1919. 
de datum van welke zij verkiest bij tedragen tot het 
fonds veertig jaren of daarboven is, zal naar keuze 
bijdragen kunnen maken tot het fonds overeen-
komstig onderstaande schaal, of, in het geval van 
een verpleegster wier bijdrage gemachtigd is 
krachtens de tweede voorwaarde van subsektie (1) 
hiervan tegen de schaal goedgekeurd door de 
Ad ministratie. 

Percent 
van 

pensioen bare 
emolumenten. 

40 jaren doch niet boven 41 jaren 4t 
41 

" " " " 
42 

" 
4_g_ 

5 

42 
" " " " 

43 
" 

4..:i 
5 

43 
" " " " 

44 
" 4! 

44 
" " " " 

45 
" 

5 
45 

" " " " 
46 

" 5-t 
46 

" " " " 
47 

" 
5~ 

47 
" " " " 

48 
" 5! 

48 
" " " " 

49 
" 

5-g 
49 

" " " '2 
50 

" 
6 

(4) (i) Iedere verpleegster die verkiest tot het 
fonds bij te clragen krachtens dit artikel, zal binnen 
een redelik tijdperk te worden voorgeschreven door 
de Administratie schriftelik aan de Administratie 
kennis geven voor welk tijdperk (indien enig) van 
haar afgelopen onafgebroken dienstna 31 Desember 
1913, zij wenst gerekend te hebben voor pensioen
doeleinden. De Administratie zal dan beslissen 
of dat t\idperk of enig gedeelte er van al dan niet 
in aanmerking komt, te worden geteld als 
onafgebroken dienst voor pensioendoeleinden, 
en indien er besloten wordt dat de verpleegster 
gerechtigd is zodanig tijdperk of gedeelte er van 
te tellen, dan zal de verpleegster aan het fonds 
een bedrag betalen gelijk aan haar eigen bijdragen 
tegen de voorgeschreven schaal van de datum goed
gekeurd door de Administratie tot op de datum 
ten opzichte waarvan de em·ste maandelikse 
inhoucling gedaan wordt. 

(ii) De Administratie zal tot het fonds rente 
bijdragen, jaar~iks bijeengenomen, tot op de vast
gestelde datum tegen vijf percent op <le bedragen 
genoemd in de voorafgaande paragraaf (i); te zamen 
met een bedrag gelijk aan de bijdragen van de 
Administratie volgens de schaal voorgeschreven 
voor de Administratie met rente, jaarliks bijeen
genomen, tegen vijf percent van de datum 
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V erpleegsters 
in dienst op 
vastgestelde 
datum 
gerechtigd 
bij te dragen 
tot het fonds 
en bijdragen 
door zodanige 
ambtenaren. 

de Administratie ten opzichte van zodanige 
proefverpleegsi er zullen terugbetaald worden aan 
rle inkomsten met rente tegen 3 percent per jaar. 

4. ( 1) led ere verpleegster werkzaam bij het 
vaste verplegingspersoneel op de vastgestelde 
datum, z!tl, naar keuze, kunnen bijdragen tot het 
fonds ten opzichte van de gehele of een gedeelte 
van haar afgelopen onafgebroken dienst, vol
gende na 31 Desember 19L~. 

Mits dat haar leeft\jd op de datum van welke 
zij verkiest bij te dragen tot het fo11ds niet boven 
de vijftig jaren is, indien haar aftredingsleeftijd 
zestig is, of veertig jaren indien de aftredings
leeft~id van zodanige verpleegster beneden zestig 
is, en verder met dien verstande, dat niettegen
staande enig iets daarmede in strijd vervat in 
deze Ordonantie, de Administratie een ver
pleegster met niet minder dan tien jaren dienst 
op de vastgestt>lde datum, op zodanige bepalingen 
als zij rechtmatig mag achten na overleg met de 
actuaris, mag toestaan tot het fonds bij te dragen, 
niettegenstaande dat de leeftijd van zodanige 
verpleegster op de datum v~n welke zij verkiest 
tot het fonds bij te dragen, hoger was dan de 
leeftijd voorgeschreven in de voorafgaande voor
waarde. 

(2) Enige ve1·pleegster in dienst op de vastge
stelde datum wier leeft~id op de datum van welke 
zij verkiest tot het fonds bij te dragen beneden de 
veertig jaren is, zal het recht hebben bijdragen 
aan het fonds te maken. De schaal volgens welke 
zodanige verpleegster tot het fonds zal b~jdragen, 
zal afhangen van de leeftijd voor de aftreding van 
zodanige verpleegster zoals is voorgeschreven in 
artikel acht van deze Ordonantie, en zal zijn 
overeenkomstig een der volgende schalen :-

Voorge- Percent 
schreven van pen-
leeft~jd sioenbare 

van emolu-
aftreding. men ten. 

Onder 35 jaren 50 5 

" 
35 

" 
55 4.L 

2 
35 jaren doch niet boven 36 50 5k 
35 

" " " " 36 55 4! 
36 

" " " " 
37 50 5i 

36 
" " " " 

37 55 5 
37 

" " " " 38 50 6 
37 

" " " " 
38 55 5! 

38 
" " " " 39 50 6.l 

3 38 
" " " " 

39 55 5~ 
39 

" " " " 
40 50 6~ 

3 39 
" " " " 

40 55 5_a_ 
4 

Onder 40 jaren 60 4 
------- -------- --------------------------------
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tijdperk (indien enig) van haar vroegere onafge- Ord. No. t 3 
broken dienst zij wenst dat gerekend wordt voor van 1919. 
pensioendoeleinden. Zti zal clan voor dat tijdperk 
of gedeelte er van verplicht zijn tot betaling van 
een bedrag gelijk aan het bedrag van haar eigen 
bijdragen, tegen de voorgeschreven schaal, in zo 
ver er nog geen betaling heeft plaats gehad in 
termen van de eerstvolgende subsektie. 

(4) (a) Een proefverpleegster zal niet toege
staan worden een lid van het fonds te worden 
tijdens zij als zodanig in dienst is. 

(b) Een proefverpleegster in dienst op de vast
gestelde datum zal naar keuze kunnen bijdragen 
tot het fonds voor het gehele of een gedeelte van 
haar tijdperk van dienst voorafgaande aan de 
vastgestelde datum. 

(c) Een proefverpleegster aangesteld op of na 
de vastgestelde datum zal tot het fonds bijdragen. 

(d) De schaal van bijdrage aan het fonds voor 
een proefverpleegster zal z\in volgens de schaal 
waarop zij verplicht zou z\in hij te dragen indien 
z\i tot het vaste verplegingspersoneel behoorde. 
Een daarrnede overeenkornende bijdrage volgens 
de schaal voorgeschreven voor de Administratie 
zal uit de inkomsten aan het fonds betaald worden. 

(e) Wanneer enige zodanige proefverpleegster 
toegelaten is tot het vaste verplegingspersoneel, 
dan zal zij recht hebben haar lidmaatschap terug 
te dateren tot de datum van de aanvang van haar 
bijdragende proefverpleegstersdienst, en de bij
dragen door en voor haar betaald voor zodanige 
proefverpleegsterdienst, zullen aangewend worden 
zodanige dienst te dekken. 

(f) Indien een proefverpleegster niet slaagt 
voor haar eksamen op het eincle van haar 0p
leidingstijdperk, en niet vergund worclt haar 
opleiding voort te zetten. of inuien zij vrijwillig 
aftreedt of verplicht is af te treden ter oorzake 
van zware lichamelike verwonding of doorlopende 
zwakke gezondheid, dan zal zij recht hebben op 
terugbetaling barer bijdragen met rente tegen 3 
percent per jaar, en de bijdragen door de Admini
stratie betaald ten opzichte van zodanige proef
verpleegster zullen terngbetaald worden aan de 
inkornsten met rente tegen 3 percent per jaar. 

(g) Indien een proefverpleegster sterft, zal er 
aan of ten voordele van de perscnen genoemd in 
subsektie (:-3) van artikel dertien een som betaald 
worden gelijk aan haar bijdragen met rente tegen 
3 percent per jaar en de bijdragen betaald door 
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(2) Enige verpleegster benoemd op of na de 
vastgestelde datum, wier leeftijd op datum van 
haar opname bij het vaste verplegingspersoneel 
vijf en dertig jaren of claarboven is, mag binneu 
drie maanden na de datum harer benoeming naar 
keuze bijdragf'n maken aan het fonds, doch zij 
zal niet verplicht zijn zulks te doen. 

Mits dat alle achterstalli!?e bijdragen ten op
zichte van enig tijdpel'k binnen hetwelk krach
tens deze subsektie een zodanige verpleegster 
haar keul':e gedaan lweft, door de verpleegster 
zullen betaald worden op het einde van de maand 
waarin zij kennis geeft van haar voornemen om 
bij te dragen, niettegenstaande enig iets daarmede 
in strijd in deze Ordonantie vervat. 

V erder met dien verstande dat een verpleegster 
wier leeftijd op de datum van haar opname bij het 
vaste verplegingspersoneel vijf en dertig jaren of 
daarboven is, inclien zij verkiest bij ~e dragen, hij
clragen zal maken aan het fonds overeenkomstig 
de volgende schaal :- Percent 

i~5 jaren cloch niet boven 36 jaren 
3G , , , , 37 , 
iH , , , , 38 , 
38 , , , , 3H , 
39 " " " " 40 " 

van 
pensioen

bare 
bezoldi-

ging. 

~* 5f 
6 
6t 
Gf 

(i3) Oeen b~jcl~age zal gemaakt worden aan het 
fon ds door een vet·pleegster-

(a) behalve voor dienst bij het "\Taste verple
gingspersoneel ; en 
(b) wier leeft~jd op de datum barer opname 
bij het vaste verplegingspersoneel veertig 
jaren of daarboven is ; 

Mits dat de Administratie een verpleegster die 
niet toegelaten werd tot het vaste verplegings
personeel, mag toestaan in buitengewone om
standigheden tot het fonds bij te dragen, op 
dezelfde bepalingen en voonvaarden als door deze 
Ord onantie voorgesehreven zijn voor verpleegsters 
b~j het vaste verplegingspersoneel ; 

V erder met dien verstande dat de Administratie 
een verpleegster, wier dienst onafgebroken was, 
mag toestaan bij te dragen voor dienst vo,Jraf
gaande aan haar toelating tot het vaste verple
gingspersoneel, en iedere verpleegster aldus toe
gestaan, zal binnen een redelik tijdperk, door de 
Administratie te worden voorgeschreven, schrif
telik aan de Administratie te kennen geven, welk 
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" salaris " _ qetekenen de jaarlikse bezoldiging 
van een verpleegster of am btenaar of 
proefverpleegster, en zal insluiten enige 
speciale of persoonlike toelagen indien 
zodanige toelagen wanneer verleend spe
ciaal verklaard zijn deel uit te maken van 
haar pensioenbare bezoldiging; 

" ouderdomspensioen " betekenen met betrek
king tot eRn verpleegster, het bereiken 
van de leeftijd vastgesteld door deze Ordo
nantie, voor het aftreden bij het vaste 
verplegingspersoneel van een dergelijke 
verpleegster. 

HET FONDS. 

31 

2. ( 1) Er zal van een datum te wonlen vastge: Stichting van 
steld per proklamatie in de Provinciale Koerant het fonds. 
een fonds gesticht worclen, te worden genoemd het 
Transvaal Verpleegsters Pensioenfonds, en zoda-
nig fonds zaf bestaan uit-

(a) bijdragen gemaakt door verpleegsters 
overeenkomstig de bepalingen dezer Ordo
nantie ; 

(b) sommen en rente betaald uit de inkom
sten overeenkomstig de bepalingen clezer 
Ordonautie ; 

(c) enige and ere so mm en welke krachtens 
deze Ordonantie op het fonds moeten gekre
diteerd worden. 

(2) Alle bedragen bijgedragen tot of aan het 
fonds betaald zullen afgedragen worden aan de 
Administratie op het krediet van het fonds op een 
afzonderlike depositorekening en enige saldo's 
niet benodigd voor lopende doeleinden zullen 
besteed worden voor de aankoop van effekten 
van de Unie van Zuid-Afrika, de Provincie 
Transvaal of enige plaatselike auto;riteit in de 
Provincie Transvaal, onderworpen aan de goed
keuring van de Publieke Schuld Kommissarissen 
en de Administratie ; mits dat indien enige be
legging een lagere renteschaal dan drie en een 
half percent per jaar opbrengt een som gel\jk aan 
het ontbrekende, zodra het ontbrekende bekend 
is, uit de inkomsten aan het fonds betaald zal 
worden. 

3. ( 1) led ere verpleegster benoemd op of na de 
vastgestelde datum zal, behalve als bepaald in 
subsekties (2) en (a) van dit artikel, gerekend 
van de datum van haar opname bij het vaste ver
plegingspersoneel, een bijdrage maken tegen vijf 
percent van haar pensioenbare bezoldiging, aan 
het fonds. 

Bijdragen 
door ver
pleegsters 
benoemd op 
of na de 
vastgestelde 
datum. 

Ord.No.13 
van 1919. 



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

Ord.No.13 
van 1919. 

30 TRANSVAAL HOSPITAALVERPLEEGSTERS PENSIOENE.N. 

"proefverpleegster" betekenen een vronwelik 
persoon opleiding ontvangende in een 
hospitaal beheerd door een komitee aan
gestdd door de Administrateur in termen 
van artikel drie van Ordonantie No. 10 
van 1917 en hetwelk erkend is als een 
opleidingsinstituut door de ' Transvaal 
Mediese Raad ; 

"pensioenbare bezoldigingen" insluiten-

( a) salaris ; 
(b) rantsoentoelagen of de waarde 

van kosteloze rantsoenen ; 
(c) toelagen voor huisvesting of de 

geschatte waarde van vrije wo
ningen; 

(d) uniformtoelage of de geschatte 
waarde van kosteloze uniformen; 

(e) toelage voor was of de geschatte 
waarde van kosteloze was; 

doch zal niet insluiten-
(i) enige plaatselike toelage voor 

kosten van levensonderhoud; of 
(ii) enige speciale bezoldiging welke 

een verpleegster mag ontvangen 
voor het verrichten van speciale 
cliensten of tijdens een betrekking 
waarnemende, hetzij permanent 
of tijdelik vakant; of 

(iii) enige transport- of onderhouds
toelage ; of 

(iv) fooien, lonen of bonussen van 
enige aard ; of 

(v) betaling voor overtijd; of 
(vi) enige andere toelage niet hierin 

omschreven ; 

" voorgeschreven " betekenen voorgeschreven 
door of krachtens de autoriteit van dezA 
Ordonantie of enige andRre wet; 

"vast verplegingspersoneel" insluiten enige 
gekwalificeerde verpleegster werkzaam in 
een hospitaal beheerd door een komitee 
aangesteld door de Administrateur in 
termen van artikel dr/e van Ordonantie No. 
10 van 1~H7; 

"regulatie" insluiten een regulatie gemaakt en 
van kracht krachtens deze Ordonantie; 

" inkomsten " betekenen het Provinciaal 
Inkomstefonds zoals ingesteld krachtens 
artikel negen en tacht(q van de Zuid-Afrika 
Wet, 1909; 
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Fakulteit van Actuarissen in Schotland 
of enig antler persoon door de Goeverneur
generaal er kend als een actuaris ; 

" Auministrateur " betekenen de ambtenaar 
benoemu krachtens subsektie (1) van 
artikel acid en zesUg van de Zuid-Afrika 
Wet, 1909, of enige wijziging er van, 
handelende op het advies en met het 
konsent van het Uitvoerend Komitee van. 
de Provincie ; 

" Administratie " betekenen de ~rransyaal 
Provinciale Administratie ; 

"jaargeld" betekenen de jaarlikse som betaal
baar gedurende de levenstijd van een 
afgetreden of aftredende verpleegster ; 

"bijclra.gen " betekenen de beclragen door een 
verpleegster aan het foucls betaald 
overeenkomstig cleze Ordommtie, doch za1 
geen rente insluiten ; 

"vastgestelde datum" betekenen de datum 
vastgesteld krachtens cleze Ordonantie 
voor de int~telli ng van het fonds ; 

"het fonds" betekenen het fonds krachtens 
deze Ordonantie ingesteld; 

"rente" betekenen, ter onderscheiding van 
bijeengenornen rente, enkele rente ; 

"geneeskundig am btenaar" betekenen enig 
· behoorlik gekwalificeerd geneeskundige; 

"verpleegster" betekenen een vrouwelik per
soon geregistreerd onder enige wet betrek
king hebbende op de registratie van ver
pleegsters in Zuid-Afrika en uitsluitend 
werkzaam bij het vaste verplegingsper
soneel van een hospitaal beheerd door een 
komitee aangesteld door de Administra
teur in termen van artikel drie val). Ordo
nantie No. 10 van 1917; 

"ambtenaar" betekenen een persoon (mannelik 
of vrouwelik) uitsluitend v.oor verple
gingsdiensten verbonden bij het vaste ver
plegingspersoneel van een hospitaal beheerd 
door een komitee aangesteld door de Ad
ministrateur in terrnen van artikel drie van 
Ordonantie No. 10 van 1917, doch zal niet 
insluiten "verpleegster" of" proefverpleeg
ster" ; 

"deze Oruonantie" .insluiten regulaties ; 

"pensioen" betekenen een jaargeld of gratifi
katie of beide naar gelang de samenhang 
vordert; 

Ord.No.15 
van 1919. 
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Ermelo Hospitaal 
Zuidafrikaans Hospitaal 
Johannesburg Hospitaal 
Toelage aan Rand Hulpvereniging 
Toelage aan het Pretoria Weldadigheids

genootschap ..• 
Toelage aan het Huis van Barmhartigheid, 

Irene .•. 
Toelage a.an het Reddingshuis, Pretoria 
Toelage aan Vrouwen Zendingsbond ..• 
Toelage aan het Johannesburg Kinder Tehuis 
Rand N oodhulpfonds, Krugersdorp ... 
Toelage aan de Huishondschool, Pretoria ... 
Toelage aan het Tehuis de Goede Herder, 

Johannesburg 
Prinses Christian Tehuis, Pretoria ... 
Toelagen aan Ambulanceverenigingen 
Toelage aan het Oude Manne- en Vronwebuis, 

Krugersdorp ... 
H uisnij verheden . .T ohannes burg 
Toelage aan het Heilsleger 
Kinderhulp Ve:enig'ng, Johannesbmg 
St. Mary'~ Weeshuis, Joha11nesburg ... 
St. George's Tehuis voorJongens, Johannesburg 
Toelagen aan kleinere instellingen ... 
Toelage aan Germistpn Liefdadigheids Ver-

eniging 
4. Voor uitgaven in verband met het maken, onder

houden en aanleggen van wegen en plaat
selike werken ... 

De hierna genoemde diensten inbegrepen :
Toelagen aan plaatselike autoriteiten 

5. Voor uitgaven in verband met kapitaaluitgaven ... 
De hierna geno<mde diensten inbegrepen :

Gebouwen 
Bruggen ... 
H ulptoelage 
Aankoop van grond 
Wegen ..• 

£500 
150 
300 

4,000 

1,000 

250 
250 
213 

1,000 
100 
600 

250 
150 
150 

350 
100 
250 

1,000 
200 
500 
487 

240 

257,685 

24,300 
451,293 

349.293 
30,000 

2.000 
2o;ooo 
50,000 

£2.935,i!66 

~:~·~9l;. No.13 van 1919.] [*Datum van in werkingtreden 1 April1920. 

EEN ORDONANTIE 
Voorziening makende voor de Be·tafing van Toelagen bij 

Altreding en Financiele Voordelen aan Verpleegsters 
in Provinciale Hospitalen van Transvaal onder 
Komitees benoemd krachtens Ordonantie No. tO van 
1917. 

(GoAdgekeurd op 13 November 1919.) 

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

Raad van 

Uitlegging 
van bewoor
dingen. 

1. In deze Ordon:mtie zal, tenzij on bestaan
baar met de samenha1Jg, 

"actuaris" betekenen een lid van het Instituut 
van Actuarissen van Londen of van de 

* Prodnciale Koerant van 11 Febrriarie, 1920, bladz. 72, 
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2. De gelden bij deze Ordonantie beschikbaar Aanwending 
gesteld zullen aangewend worden ter bekostiging van gelden. 
uer diensten omschreven in de bijgevoegde 
schedule en meer in het biez0nder uiteengezet in 
de Begroting van Uitgaven (No. T.P. !) van 
1919), zoals goedgekeurd door de Provinciale 
Raad en onderworpen aan artikel drie hiervan 
en voor geen ander doel. 

3. Met goedkeuring van de Administrateur, Administra
handelende met toeste:nming van het Uitvoer.end teur mag 
Komitee, kan een besparing onder enig subhoofd wijzigingen 
van een post aangewend worden tot dekking machtigen. 

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 sommen vermeld in kolom 2 van bijgaande 
schedule, noch zul I en besparingen daarop niet 
beschikbaar z\jn voor enig doel ander dan dat 
waarvoor het geld hierb\j toegestaan wordt. 

4. Deze OrJo:1antie mag voor alle doelein- Korte titel. 
den aangehaald worden als de Toeeigenings 
(l~H9-l~J20) Ordonantie, 1919. 

~'\o; ·can 
Post. 

Schedule. 

Dienst. 

1. Voor de salarissen en uitgaven van de Algemene 

Kolom 1. Kolorn 2. 
£ £ 

Administratie ... 94,033 
De hierna genoemde diensten inbegrepen-

Toelagen nan gemndheidskomitees .. . 
Toelagen aan publieke bibliotheken .. . 
Toelagen aan landb.,uwverenigingen 

2. V oor salarissen en uitga ven in vertand met Onder-
w~i" 1,821,594 

De hierna genoemde diensten inbcgrepen :
Toclagen aan onder steunde plaatsscholen 
Toc1agcn aan Private Scholen ... 
Toelagcn voor het ondcrhoud van blinden en 

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

Nijverheidschool 
Transvaalse Huisnijverheden ... 
'l'oelagen voor onderwijs aan kleurliiigkinderen 
Toelagen aan provinciale kosthuizen ... 

3. Voor salarissen en uitg;wen in verband met 
Hospitalen en Liefdadige Instellmgen, 
Armezorg in begrepen 

De hierna genoemde diensten inbegrcpen :
Toelage aan Elim Hospitaal ... 
1'oelage aan Victo. ia Kraamvrouwehospitaal, 

Pretoria 
Heidelberg Hospitaal... 
Tnelage aan Potchefstroom Hospitaal 
Hope Herstellings Tehuis voor Kinderen 

:310,761 

200 
3,515 
6,000 

6.336 
:3;ooo 

2,440 
200 

1,000 

15,891 
200 

30,000 
13,200 

1,000 

1,200 
500 
!)00 

2,000 

Ord.No.12 
Yan 1919. 
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Straf. 

Verzuim 
licentie te 
vernieuwen .. 

Korte titel. 

LICENTIE. 

TOEEIGE.NINGS (1919-1920). 

14. Enig persoon die de bezigheid van alge
meen handelaa1· driift zonder in 't bezit te zijn van 
een licentie uitgereikt krachtens de bepalingen 
van de Algemene Handelaarslicenties Ordonantie, 
1917, en overeenkomstig de bepalingen van deze 
Ordonantie, zal schuldig zijn aan een overtreding 
en bij veroordeling blootstaan aan een boete van 
hoogs~ens vijf ponden of bij wanbetaling aan 
gevangenisstraf met of zonder dwangarbeid voor 
een tijdperk van hoogstens drie rnaanden. 

15. Niettegenstaande enigiets daarmede in strijd 
in enige andere wet, zal, indien enig persoon ver
zuimt enige licentie genoemd in deze Ordonantie 
te vernieuwen binnen een maand van de datum 
van afloop er van, bij zodanige vernieuwing voor 
iedere maand of gedeelte van een maand geduren
de welke h\j bezigheid zal gedreven hebhen zonder 
de voorgeschreven licentie, een som betalen be
rekend tegen tien percent per jaar op het totaal 
bedrag van de jaarlikse licentiefooi ten opzichte 
van zodanige bezigheid, buiten en behalve 
zodanige jaarlikse licentiefooi. 

16. Deze Ordonantie mag vom· alle doeleinden 
aangehaald worden als de Licentie Or<lommtie, 
1919. 

Ord.No.12 No. 12 van 1!H9.] 
van 1919. 

[Trad in werking ~ Oktober l!H9. 

EEN ORDONANTIE 
To-t he-t aanwenden van een som gelds £.2,935,366 niet 

-te boven gaande, voor de diensten van de Provincie 
Transvaal, gedurende het .jaar eindigende 31 Maart 
1920. 

(Goed,qekeurd op 27 August-us 1919.) 

ZIJ HET BEPAALD door de Provinciale Raad V!Hl Trans
vaal als volgt :-

Provinciale 
Inkomste
fonds be
zwaard met 
£2,9:35,366. 

1. Het Provinciale Inkomstefonds wonlt hier
mede bezwaard met zodanige geldsommen als 
mogen nodig zijn Yoor de dienst <.ler Provincie 
gedurende het jaar eindigende de iHste dag van 
Maart 1920, in het geheel de som van twee 
miljoen negen honderd vijf en dertig duizend 
drie honderd zes en zestig pond niet te boven 
gaande, als volgt :-

rrer bestrijding van gewone of 
periodieke uitgaven £2,4S4,07i~ 

Ter bestrijding van kapitaal of niet-
periodieke uitgaven £451,2Hi~ 



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

LICENTIE. 

gedurende het voorafgaand kalenderjaar of ge
deelte van het kalenderjaaY, naar gelang van 
ornstandigheden. 

( 4) Niettegenstaande enigiets daarrnede in 
strijd in dit artikel, zal een algemeen handelaar 
niet verplicht zijn een sorn van meer dan drie 
honderd ponden te be~alen als een ekstra jaar
likse licentiefooi en niettegenstaande de definitie 
van ~' algerneen handelaar ", ~:enoemd in dit 
artikel, zal de ekstra jaarlikse licentiefooi bere
kend worden op de totale ornzet van de bezig
heid van zodanig algemeen handelaar. met 
inbegrip van tak bezigheden. 

10. Waar applikatie gernaakt wordt voor een 
algemex:e handelaarslicentie voor een nieuwe 
bezigheid, zal de applikant de ontvanger van 
inkomsten voorzien van een beedigde verklaring 
in zodanige vorm als van tijd tot tijd door de 
Kornmissaris zal voorgeschreven worden, ver
klarende dat zodanige bezigheid een nieuwe 
bezigheid is en de fooi voor zodanige licentie 
zal een pond bedragen, rnits dat de uitdrukking 
"nieuwe bezigheid '' niet in zal sluiten enige 
bezigheid die voor het volle jaar of gedeelte er van 
bestaan heeft voorafgaande aan dat jaar waarin 
voor de licentie aanvraag gedaan wordt. 

11. Geen algernene handelaarslicentie zal door 
een ontvangPr van inkomsten uitgereikt worden 
totdat hem een beedigde verklaring verstrekt is 
zoals voorgeschreven in artikels negen en Uen van 
deze Ordonantie of totdat boeken en dokumenten 
of verder bewijs verlangd door die arnbtenaar 
zoals bepaald in artikel dertir:m van deze Ordo
nantie, getoond zijn. 

12. Enig algemeen handelaar die opzettelik een 
valse verklaring aflegt zal schuldig zijn aan een 
overtre(Iing en zal b~i veroordeling blootstaan aan 
de straffen door de wet voorgeschreven voor de 
misdaad van rneineed. 

13. De ontvanger van inkomsten aan \Vie 
applikatie voor een licentie gemaakt is mag, 
niettegenstaande de verklaring van een applikant, 
van hem het tonen zijner boeken of andere doku
menten of verder bew~is verlangen om zich te 
overtuigen van de j nistheid cl er verklaring en 
weigering of verzuim om aan zodanig verlangen 
te voldoen, zal een overtreding zijn strafbaar m"\t 
een boete van hoogstens tien ponden of met 
gevangenisstrctf met of zonder dwangarbeid voor 
een t\idperk van hoogstens drie rnaanden. 

Nieuwe 
bezigheid 

25 

Beedigde 
verklaring te 
verstrek:ken. 

Valse 
verklaring. 

Tonen van 
boeken en 
dokumenten. 

Ord.No.11 
van 1919• 
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Agent of 
makelaar. 

Licentie 
verschuldigd 
op omzet. 

LIOENTIE. 
---- ---- --··---·----

gebouw of eigendom te verlangen zodanige licentie 
te tonen voor het doel van inspektie. Enig be
woner die zal weigeren of in gebreke blijven op 
zodanig verlangen zijn licentie te tonen, zal bij 
veroordeling blootstaan aan een boPte van hoog
stens vijf ponden en bij wanbetaling aan gevange
nisstraf met of zonder d wangarbeid voor een 
tijdperk van hoogstens veertien dagen. 

8. Niettegenstaande enigiets daarmede in strijd. 
in de Finan.cieen Wet (Transvaal), N o.l5 van1909, 
zal O]J en na de eerste dag van Januarie Hl20 ieder 
persocn of dr~elgenootschap van personen de 
bezigheid uitoefenende van een agent of een 
makelaar zoals omschreven in de Inkomstelicen
ties Ordonantie (Trausvaal), No. 23 van 1905, voor 
de licentie vereist uitgenomen te worden krach
tens de hepalingen van de laatstgenoemde wet, 
een jaarlikse licentiefooi van vijf ponden betalen 
voor zodanige bezigheid. 

9. (1) ~iettegenstaande enigiets daarmede in 
strijd in de A1gemene Hande1aarslicentie 
Ordonantie, 1917, zal ieder algemeen handelaar, 
zoals in die Ordonantie omschreven, die ver
plicht is een licentie uit te nemen zoals in die 
Ordonantie bepaald, van en na de eerste dag van 
Januarie 1920 er voor betalen boven de fooi van 
een pond voorgeschreven in artikel drie er van, 
een jaarlikse licentie berekend tegen de volgende 
schaal : £1 ( een pond) voor iedere £1000 of 
gedeelte er van, van de jaarlikse omzet van zijn 
bezigheid gedurende het voorafgaand kalender
jaar, mocht die omzet niet meer bedragen clan 
£5000. 

Twee ponden voor iedere £1000 of gedt:elte er 
van van de jaarlikse omzet van zijn bezigheid 
gedurende het voorafgaand kalenderjaar, bere
kend op de totale omzet, mocht zodanige omzet 
meer clan £5000 bedragen. 

(2) Waar de bezigheid waarvoor de licentie is 
uitgenomen niet voor een vol jaar gedreven 
werd, zal de ekstra fooi berekend en verschuldigd 
zijn op de omzet voor het tijdperk gedurende het
welk de bezigheid gedreven werd, doch zodanige 
ekstra fooi zal niet meer clan drie honderd 
ponden bedragen. 

(3) Enig algemeen handelaar die een alge
mene handelaarslicentie uitneemt op of na de 
eerste dag van Januarie 1920 zal, onderworpen 
aan de bepalingen van het eerstvolgend artikel, 
de onLvanger van inkomsten voorzien van een 
beedigde verklaring in zodanige vorm als van t.ijd 
tot tijd door de Kommissaris mag voorgeschreven 
worden, vermeldende het bedrag van zijn omzet 
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2. Op en na de eerste dag van Januarie 1920 Licentie uit 
zal het voor enig persoon of deelgenootschap te nemen. 
van personen niet wettig zijn enige bezigheid 
uit te oefenen van een prokureur, genees-
kundige, goevernementslandmeter, tandarts, 
advokaat, architekt of geregistreerd accoun-
tant, tenzij zodanig persoon of deelgenootschap 
als voorzegu in 't bezit zal zijn van een licentie, 
uitgereikt krachtens de bepalingen van deze 
Ordonantie, en enig persoon die na de vijftiende 
dag van Januarie in enig jaar enige zouanige 
bezigheid zal uitoefenen zonder in 't bezit 
te zijn van een licentie als voorzegd, zal 
schuldig zijn aan een overtreding op deze Ordo-
nantie en zal bij veroordeling blootstaan aan een 
boete van hoogstens vijf ponden of bij wan-
betaling aan gevangenisstraf met of zonder dwang-
arbeid voor een. tijdperk van hoogstens drie 
maanden. 

3. Enig persoon of deelgenootschap van person en Waar licentie 
die verplicht is een licentie uit te nemen als vereist uit te nemen. 
volgens de bepalingen van het voorafgaand artikel, 
zaf applikatie maken bij E>nige Ontvanger van 
Inkomsten in de Provincie Transvaal en 
zodanige licentie zal tegen betaling van een 
fooi van vijf ponden verleend worden. 

4. Iedere licentie uitgereikt krachtens de bepa- Geldigheids
lingen van deze Ordonantie, en iedere agents- of duur van 

licentie. 
makelaarslicentie en iedere algemene handelaars-
licentie zal op de 31ste dag van Desember ver-
vallen. 

5. Alle gelden ontvangen· krachtens de bepalin- Provinciaal 
gen van deze Ordonantie en a.lle fooien ingevor- Inkomste

fonds te 
derd voor overtredingen er van, zullen in het krediteren. 
Provinciaal Inkomstefonds gestort worden. 

6. Enige licentiefooien of andere gelden ver
schuldigd krachtens de bepalingen van deze 
Ordonantie zullen geacht worden een schuld te 
zijn betaalbaar aan de Provinciale Administratie 
van Transvaal en mogen ter eniger t\jd door 
gerechtelike vervolging in enig hof van bevoegde 
jurisdiktie ingevorderd worden door de Kom
missaris handelende namens de Provinciale 
Administratie. 

7. Enig politiebeambte met of boven de rang 
van sergeant of enig persoon daartoe behoorlik 
schriftelik gemachtigd door de ontvanger van 
inkomsten of ander ambtenaar wettiglik in die 
hoedanigheid optredende, zal gerechtigd zijn enig 
gebouw op alle redelike uren binnen te gaan, 
waarin enige bezigheid waarvoor een licentie ver
eist is uitgeoefend wordt of vermoed wordt uitge
oefend te worden en van de bewoner van zodanig 

Aan wie 
fooien 
betaalbaar. 

Licentie ter 
inzage te 
ton en. 

Ord.No.1 1 
van 1919. 
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22 LICENTIE. 

Ord.No.10 No. 10 van 1919.] 
van 1919 

[Trad in werking 10 September 1919. 

ORDONANTIE EEN 
Tot W:ijdging van de. W:inkeluren Ordonantie, No. 14 
van 1916, ten aanz:ien van de normale slu:it:ingsuren op 

de wekel:ikse halve vakant:iedag. 

(Goedgekeurd op 21 Augustus 1919.) 

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

Definitie. 

Wijziging van 
artikel drie 
van hoofdwet. 

Korte titel. 

1. "' Hoofd wet " zal betekenen de Winkel uren 
Ordonantie, 1916, of enige wijzig~ng er van. 

2. Artikel drie van de hoofdwet zal zijn en 
wordt hierbij gewijzigd door. toevoeging van de 
volgende woorden op het eind van het eerste 
gedeelte van subsektie (d) :-

" mits verder dat gedurende enig zodanig 
tijdperk een houder gerechtigd zal zijn, mits 
dat schriftelik kennis gegeven wordt aan de 
winkelinspekteur, zijn winkel open te houden 
op niet meer dan zes Zaterdagen gedurende 
enig zodanig tijdperk als voorzegd tot 9 uur, 
mits dat de winkel gesloten wordt te 1 uur 
op de W oensdag voorafgaande aan ieder 
zodanige Zat>erdag." 

3. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Winkelureu Wijzigings
ordonantie, 1919, en zal als een gelezen worden 
met de hoofdwet. 

Ord.No.11 No. 11 van 1919.] 
van 1919. 

[Trad in werking 17 September 1919. 

EEN ORDONANTIE 
voorz:ien:ing makende v.oor het l:icent:i~ren van personen 

die zekere beroepen u:itoefene,n en ter verdere w:iiz:ig:ing 
van de wet betrekk:ing hebbende op Ucenties. 

(GoedgeketJ;rd op 21 Augu~tus 1919.) 

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

Definitie. 1. In deze Ordonantie zal "Kommissaris" be
tekenen de Kommissaris voor Binnenlandse 
Inkomsten of enig persoon wettiglik in die 
hoedanigheid optredende. 
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verkozen worden voor de municipaliteit op Ord. No. 8 
de wijze voorgeschreven in enige wet, voor- van rt9l 9. 
ziening makende voor het houden van een 
eerste verkiezing van een stadsraad. Iedere 
zodanige genumineerde stadsraad zal op 
zodanige latere datum ontbonden worden." 

8. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de Plaatselik Bestuur 
Wijzigings-ordonantie, 1919: en zal als een gelezen 
worden met de hoofdordonantie of enige wijziging 
er van. 

No. 9 van 1919.] ['rrad in werking 10 September 1919. Ord. No. 9 
van 1919. 

EEN ORDONANTIE 
Tot wijziging der Plaatsetik Bestuur Belastingen Ver

dere Wijzigings-ordonantie, No. 12 van 1918, in 
zekere opzichten. 

(Goedgekeurd op 16 Augusttts 1919.) 

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

1. Artikel twee van de Plaatselik Bestuur 
Belastingen Verdere Wijzigings-ordonantie (No. 
12) van 1918 zal zijn en wordt hierbij gewijzigd 
door op het eind er van de volgende woorden toe 
te voegen : "mits dat van en na het in werking 
treden dezer Ordonantie enige bestaande rechten 
van de eigenaar van de oppervlakte van gepro
klameerde grond, niettegenstaande enigiets in dit 
artikel vervat, belastbaar eigendom zal blijven 
a:lsof de woordAn herroepen door artikel een bier
van nimmer opgenomen waren." 

2. Deze Ordonantie zal geacht worden van 
volle kracht en toepassiug te zijn geweest op en 
van de datum van het in werking treden van de 
Plaatselik Bestuur Belastingen Verdere Wijzigings
ordonantie, 1918. 

W ij ziging van 
artikel twee 
van Ordo
nantie No. 12 
van 1918. 

Toe passing. 

3. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de Plaatselik Bestuur 
Belastingen Wijzigings-ordonantie, 1919. 
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Wijziging van 
artikel19 van 
Ordonantie 
No. 6 van 
1918. 

Wijzigiil'g van 
artikel 178 
van de hoofd
ordonantie. 

PLAATSELIK BES'l'UUR W IJZlGlNGS. 

nominaties voor en het houden van enige 
verkiezing, zullen door de raad gedragen 
.worden." 

6. Subsektie (1) van artikel negentien van de 
Plaatselik Bestuur Wijzigings-ordonantie, 1918, zal 
zijn en wordt hierbij gewijzigd door het woord 
"t1:en" in regel zes er van te vervangen door het 
woord "dertien.'' 

7. Artikel honderd acht en zevcntig van de 
hoofdordonantie zal zijn en wordt hierbij ge
wijzigd door daaraan de volgende nieuwe sub
sektie (1) toe te voegen, het genoemd artikel zoals 
oorspronkelik opgetrokken te worden aangemerkt 
als subsektie (2) er van :--

" (1) (a) De uitdrukking "municipaliteit" 
zoals gebezigd in deze subsektie zal beteke
nen het gebied of distrikt geplaatt"t onder het 
beheer van een stadsraad. 

(b) In afwachting van de eerste verkiezing 
van raadsleden voor enige ni•mw ingestelde 
municipaliteit, mag de Administrateur, voor 
de doeleinden van deze Ordonantie, per pro
klamatie in de Provinc·iale Koerant, zodanig 
aantal g~chikte en behoorlike personen no
mineren en benoemen als hij mag kiezen, 
niet minder dan vijf of meer dan zeven 
zijnde, om een stadsraad te vormen md 
jurisdiktie over enig gebied hetwelk, luach
tens de genoemde ordonantie-

(i) voor de eerste maal als een nif. .. uwe 
municipaliteit ingesteld werd, of 

(ii) van een municipaliteit werd afgescheiden 
(waarvan ze oorspronkelik deel uit
maakte) en ingesteld als een afzondei·Jike 
municipalitmt. 

(c) Iedere zodanige genomineerde stadsraad 
zal alle of enige der bevoeg(lheden en auto
riteiten uitoefenen en zal de plichten ver
vullen toegekend of opgelrgd aan een 
stadsraad door deze ordonantie of krachtens 
enige andere wet, onderworpen aan de 
verplichtingen verLonden aan de uitoefening 
er van. 

(d) De personen aldus genomineerd en be
noemd mogen al clan niet personen ~\in 
woonachtig binnen de municipalite t. 

(e) Niettegenstaancle -enigiets daarmede in 
strijd vervat in enige wet, zal het ambtst\id
perk van ieclere zodanige genomineerde raad 
zijn van de datum van de voorzegde Prokla
matie, tot de datum waarop een raad zal 
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en uitsluitend gebruikt voor kosthuis- of 
onderwijsdoeleinden in verband met enige 
openbare school of scholen opgericht en on
derhouden krachtens de Onderwijswet, 1907 
('fransvaal) of enige wijziging er van. 

(2) Waar een terrein op enig plein of ge
deelte van een plein of van enige andere 
open rnimte of gedeelte er van door de :r:aad 
afgezonderd werd krachtens de laatst vooraf
gaande subsektie voor een school-kost-logies
huis, zal de Regering of de raad (naar gelang 
van omstandigheden) onderworpen aan de 
twee laatstgenoemde voorwaarden van de ge
noemde subsektie, wettig bevoegd zijn het 
aldus afgezonderd terrein over te dragen aan 
enig persoon of vereniging van personen 
verantwoordelik voor de instelling en onder
houd of oprichting van zodanig s_chool-kost
logieshuis." 

3. Artikel zeven en tachtig van de hoofdordo
nantie zal zijn en wordt hierbij gewijzigd in de 
volgende opzichten :-

(1) door toevoeging tot subsektie (10) van 
de volgende nieuwe paragraaf :-
.. (c) Met de vergunning van d~Administra

teur toelagen in geld te verlenen voor 
enig nationaal of publiek doel, tentoon
stelling, organisatie of inrichting." 

(2) door toevoeging tot subsektie (12) van de 
volgende nieuwe paragraaf, de genoemde 
subsekt.ie zoals oorspronkelik opgetrokken 
te worden aangemerkt als paragraaf (a) er 
van:--
44 (b) vestigen, oprichten, bouwen, uitrusten 

en onderhouden van scboolkoEthuizen 
of logieshuizen verbonden aan of in 
verband met scholen opgericht en 
onderhouden krachtens de Onderwijs
wet, 1907 (Transvaal) of enige w\iziging 
er van, en in Vt-\rband daarmede kosten 
te heffen." 

Wijziging van 
artikel 87 
van de hoofd
ordonantie. 

4. Subsektie (10) van artikel acht en tachUg Wijziging van 
van de hoofdordonantie zal zijn en wordt hierbij artikel88 van 

d d " " de hoofd-gewijzigd door opname na e woor en en ze ordonantie. 
in de tweede regel van de genoemde subsektie 
van de woorden "te verbieden en te ". 

5. Artikel honderd zeven en twinti,q van de Wi~ziging van 
hoofdordonantie zal gelezen en uitgelegd worden, arhkdel h127fd 

. d van e oo -
also£ de volgende subsekhe daaraan toegevoeg ordonantie. 
was:-

"(3) Alle uitgaven noodzakelikerwijze be
lopen door de magistraat in verband met de 

Ord. No. 8 
van 1919. 
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Ord. No. 8 Wijziging van 
van 1919. artikel 60 van 

de hoofd
ordonantie. 

PLAATSELIK BESTUUR WTJZIGINGS. 

2. Deel I van Hoofdstuk VI van de hoofd
ordonantie zal z'jn en wordt hierb'i gewijzigd 
door artikel zesUg te schrappen en te vervangen 
door het volgend nieu w artikel :-

" 60. (1) Niettegenstaancle enigiets daar
mede in strijd in deze Ordonantie, mag de 
raad, met de vergunning van de Administra
teur, op enig plein of redeelte van een plein, 
of enige andere open ruimte of gedeelte 
er van op naam van de raad staande krachtenH 
het laatst voorafgaand artikel, een terrein of 
terreinen afzonderen voor de oprichting van 
open bare of municipale gebou wen en/of voor 
speelgronddoeleinden in verband met enige 
openbare school of scholen opgericht en 
onderhouden krachtens de Onderwijswet, 
1907 (Transvaal) of enige w~jziging er van, 
en zorlanige gebou wen te la ten oprichten en 
onderhouden, of. vergunnen dat dezelve op
gericht en onderhouden worden door de 
regering of provinciale administratie op 
terreinen aldus afgezonderd en toelaten of 
vergunnen zodanige terreinen te omhei
nen ; mits dat de raad of regering of 
provindale administratie ( naar gelang van 
ornstandigheden) het dominium van zo
danig terrein of terreinen bezitten of 
verkrijgen zal, en zal zorg dragen de 
aldus afgezonderde terreinen te worden 
aangegeven en geregistreerd op de wijze als 
door de wet voor-geschreven; verder met dien 
verstande clai geen aldus afgezonderd terrein 
verkocht, verhuurd of op andere wijze van 
de hand mag gezet worden voor enig ander 
doel clan openbare of municipale gebouwen 
of speelgrondcloeleinden als voorzegd ; mits 
ook dat ten opzichte van enig alclns afge
zonderd terrein hetwelk gedurende een tijd
perk van tien jaren niet gc- bruikt zal word en 
voor de oprichting en lwt onderhoud van 
een gebonw voor een openbaar of munici
paal doel of .voor speelgronddoeleindeii als 
voorzegd, de voorzegde vergnnning van de 
Administrateur teruggetrokken mag worden 
en daarop zal de Registrateur van A.kten of 
ander registrerend ambtenaar, op applikatie 
van de Administrateur, in zijn registers aan
tekenin~ houd~n van het feit dat zodanige 
vergunmng teruggetrokken is. 

Voor het doel van clit artikel zal de uitdruk
king "open bare gebouwen" insluiten een 
openbaar schoolgebouw of een logieshuis 
opgericht uii publieke fondsen of anderszins 
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mag nodig achten om tegemoet te komen 
aan de omstandigheden van het geval, mits 
dat enige onkosten gemaakt tengevolge van 
enige order door de Administrateur hier
onder gegeven, door de raad van de betrok
kan municipaliteit zullen gedragen worden. 
De bepalingen van artikels zes.l1>n, zeventien 
en achtt,ien van deze Ordon.antie zullen 
mntatis mutan 1:s toepasselik zijn op het 
opmaken van zodanige eerste kiezerslijst ; 

(b) de maand Mei te be pal en van enig 
volgend jaar binnen een tijdperk van drie 
jaren van de datum van voltooiing van zo
danige eerste kiezerslijst wanneer de raad de 
volgende kiezerslijst zal opmaken overeen
komstig de bepalingen van dit hoofdstuk." 

17 

2. Paragraaf (b) van artikel zeven en veertig Artikel 47 
van de hoofdordonantie zal zijn gewijzigd door van hoofd-
de woorden "of minder" er· in te schrappen. ordonantie 

gewijzigd. 

3. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de Municipale Verkiezin-
gen Wijzigings-ordonantie, 1~19, en zal als Mm 
gelezen worden met de hoofdordonantie en 
enige wijziging er van. 

Ord No. 7 
van 1919. 

No. 8 van 1919.] [Trad in werking 30 Julie 1919. ~~· 1~oi:. 

EEN ORDONANTIE 
Tot wijziging der P1aatselik Bestuur Ordonantie, No. 9 

van 1912, in zekere opzichten. 

(Goedgekeurd op 24 Julie 1919.) 

Z IJ HET BEPAALp door de Provinciale Raad van 
T, ansvaal als volgt :-

1. Subsektie (2) van artikel drie en veertig van 
de Plaatselik Bestuur Ordonantie (No. 9) van 
1912 (hierna de hoofdordonantie genoemd) .zal 
zijn en wordt hierbij I:Sewijzigd door op het elnd 
er van de volgende woorden op te nemAn :-

" noch op enige aankoop of huur van ge
bouwen en/of grond waarvan de voor:vaarden 
onderworpen zijn aan de goedkenrmg van 
de Administrateur. noch op de aankoop van 
goederen door de raad per publieke veiling 
van de hand gezet." 

Wijziging van 
artikel 43 van 
de hoofd
ordonantie. 

-- -~~- -------------------·--------------
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Korte titel. 

(c) voor het verkrijgen van enige infor
matie die door de Administrateur mag nodig 
zijn met het doel zich te vergewissen of aan 
de bepalingen dezer Ordonantie voldaan 
wordt. 

Enige regulaties gernc:akt krachtens de bepa
lingen dezer Ordonantie welke voorziening 
mogen maken voor de oplegging van stra:ffen 
voor inbreuk er op. 

(2) Alle regulaties gemaakt krachtens de be
palingen vau deze Ordonantie of enige verande
ringen of intrekkingen er van zullen in de Provin
ciale 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 z\in eerstvolgende sessie of vergadering. 
Enige zodanige regulaties of enige verandering 
of intrekking er van zullen van volle kracht en 
toepassing blijven tenzij en totdat gedurencle de 
sessie waarin zij ter tafel gelegd zijn als hiervoren 
bepaald, de Provinciale Raad bij besluit de termen 
van zodanige regulaties of van zodanige verancle
ring of intrekking er van zal afgekeurd hebben. 

12. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinclen 
aangehaald worden als de Private Hospitalen 
Ordonantie, 1919, 

Ord. No. 7 No. 7 van 1919.] [Tracl in werking 30 J ulie 19E1. 
van 1919. 

EEN ORDONANTIE 
Tot wijziging der Municipa1e Verkiezingen 

Ordonantie, 1912. 

(Guedgekeurd op 24 Julie 1919.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Raad van TI'ans
vaal als volgt :-

Artikel 15 
van hoofd-
ordonantie 
gewijzigct. 

1. Hoofdstuk IV van de Municipale Verkie
zingen Ordonantie (No. ~) van 1912 (hierna de 
hoofdordonantie genoemd) zal zijn en wordt 
hierbij gewijzigd door de volgende nieuwe sub
sektie (3) aan artikel mjjtien toe te voegen :-

" ( i3) De Administrat~ur mag-
(a) gelasten dat alle zodanige stappen ge
daan worden ten opzichte van het opmaken 
van de eert~te kiezerslijst voor enige munici
paliteit waarop de bepalingen dezer Ordo
nantie hierna mogen toegepast worden, als hij 
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8. In het geval dat een bestuurder het beheer Tijdelik 
over een hospitaal voor een tijdperk opgeeft, zal Bestuurder. 
hij een t\idelik bestuurder nomineren door een 
aan tekening te dien effekte in het register be-
doeld in artikel zes, omschrijvende het tijdperk 
gedurende hetwelk zodanig t\idelik bestuurder 
het be beer over het hospitaal zal hebben en enige 
verwijzing in deze Ordomintie naar de bestuurder 
;~,al gedurende 7:odanig tijdperk toepasselik zijn 
op zodanig tijdelik bestuurder. Bij verzuim een 
tijdelik bestuurder te nomineren op de wijze als 
voorzef!d, zal de bestuurder zelf aansprakelik zijn. 

9. De hepalingen dezer Ordonantie zullen niet 
geacl~t worden de bevoegdheden te herr·oepen 
toegekend aan enige plaatselike autoriteit door de 
Plaatse]ik Bestuur Ordonantie, 1912, of enige 
w\jziging er van om bijwetten te maken voor het 
vedenen van licenties aan private hospitalen of 
verplegingstehuizen en voor het regelen van zoda-
nige hospitalen en verplegingstehuizen behalve in 
zover als. het de dienstur(C)n van verpleegsters 
betreft en het bezit van enige certi:fikaten van 
registratie uitgereikt krachtens de bepalingen van 
Jeze Ordonantie zal een bestuurder niet het recht 
geven enig hospitaal te openen of open te houden 
in strijd met enige bijwetten wettiglik gemaakt 
door enige plaatselike autoritt"it. 

10. Enig persoon die schuldig is aan een over
t.reding op deze Ordonantie of enige regulaties 
daaronder gemaakt zal, bij veroordeling, bloot
staan aan een boete van hoogstens vijftig ponden 
of bij wanbetaling aan gevangenisstraf met of 
zonder d wangarbeid voor een tijdperk van 
hoogstens drie maanden ; mits dat ingeval van 
e••n overtreding van de bepalingen van subartikel 
(2) van artikel zes de straf :~;al zijn een boete twee 
pond niet te boven gcmnde of bij wanbetaling 
gevanw•nisstraf zonder dwangarbeid voor een 
t\idperk drie dagen niet te boven gaande. 

11. (1) De Administrateur mag regulaties 
maken, veranderen en intrekken niet in strijd 
met de bepalingen dezer Ordonantie ~ret betrek
king tot de volgende aaugelegenheden en in 't 
algemeen voor de betere toepassing. der bepa
liugen van deze Ordonantie :-

(a) V oor het voorschrij ver.r van de vorm 
van enig register of 'vorm vereist door deze 
Ordonantie ; 
(b) voor het voorschrij ven der aan teke
ningen te worden gemaakt in enig register 
en de wijze waarop zodanige aantekeningen 
;~,ullei1 gemaakt worden ; 

Bepalingen 
van deze Or
donantie niet 
in strijd met 
Ordonantie 
No. 9 van 
1912. 

Strafbepa
ling. 

Regulaties. 

Ord. No. 6 
van 1919. 
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Or d. No. 6 U ren van 
van 1919. verpleegsters. 

Register te 
worden aan
gehouden. 

Overtijd. 

PRIVATE HOSPI'l.'ALEN. 

5. (1) (a) Het zal niet wettig zijn uat enig 
bestuurder enige verpleegster voor 
meer clan zes dagen of zes nachten 
in enige enkele week laat dienst 
uoen of zulks toelaat. 

(b) Geen verpleegster zal zowel llag
uienst als nachtclienst verrichten 
gedurende enig tijdperk van 24 
uren. 

(c) Ieclere verpleegster zal recht hebben 
op clrie achtereenvolgende vrije 
uren, etensuren niet inhegrepen, 
gednrende enig tijdperk vl:ln de 
dagdienst. 

(2) Enig bestuurder die enige verpleegster in 
dienst heeft of toestaat in dieust te zijn in stl'ijd 
met de bepalingen van clit artikel zal schuldig 
zijn aan een overtrediug op deze Ordmuuttie. 

6. (1) De bestum·Ller van enig hospitaal zal 
een register aanhouden. in zodanige vorm als door 
de Acln1inistratene mag voorgeschreven worden 
voor het cloel een aantekening te houden van de 
uren gewerkt door de verpleegsters in tlienst er in. 

(~) Iedere verpleegster zal verplicht zijn in 
inkt of onuitwisbaar potlood aantekeningen te 
maken in het voorzegcl register op zodanige tijden 
en op zodanige wijze als per regnlatie mag voor
geschreven \Vorden. 

(3) Enig register als voorzegd zal ter eniger 
tijd ter beschikking zijn en mag ge'inspekteerd 
worden door enig ambtenaar door de Admini
strateur benoemd, zoals bepaald in artikel vie;· van 
<leze Ordonantie en euig bestuurder die nalaat 
een zodanig register aan te houden nf die weigert 
enig am btenaar als voorzegd toe te staan zoclanig 
register te inspekteren of enige verpleegster die 
verzuimt zodanige aantekeningen te mak~?n als 
mogen voorgeschreven zijn of die enige valse 
aantekening maakt zal schuldig zijn aan een over
treding op deze Ordonantie. 

7. Niettegenstaande eni5iets daarmede in str\id 
in de.ze Ordonantie zal het wettig z\in een verpleeg
ster in dienst te.hebben ter eniger t\ifl in strijd met 
de bepalingen hiervan \Vanneer de toestand van 
enig patient een dergelijke handeling waarborgt, 
mits dat b\j iedere zodanige gelegenheid de be
stnurder een speciale aantekening zal maken in 
het register aangehonden krachtens dE bepalingen 
van deze Ordonantie en zal de omstandigheden 
zodra mogelik rapporteren aan de geneeskundige 
van de patient. Enig bestuur<ler die in gebreke 
bl~ift aan de bepalingen van dit artikel te vohloen 
zal schuldig :;::;ijn aan een overtre<ling op cleze 
Ordonantie. 
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"nachtdienst" bAtekenen enige dienst geduren
de de uren van 8 n.m. tot 7 v.m.; 

" verpleegster " betekenen enig blank persoon 
werkzaam in een hospitaal voor het doel 
van of die zich bezig houdt met het ver
plegen van patienten er in. 

"tijdelik bestuurder" betekenen enig persoon 
genomineerd door de bestuurder als de 
persoon ten tijde het bestuur over een 
hosoitaal hebbende. 

2. (1) Van en na het in werking treden dezer 
Ordonantie zal het niet wettig zijn voor enig per
soon enig hospitaal te openen of open te houden 
ten.dj zodanig persoon in het bezit zal zijn van 
een certifiaat van registratie hetw0 l k door de 
Administrateur zal uitgereikt worden en hetwelk 
in zodanige voem zal zijn als per regulatie mag 
voorgeschreven worden. Enige applikatie aan 
de Administratenr voor een certifikaat krachtens 
de bep:1lingen van dit artikel zal gemaakt worden 
in de vorm welke per regulatie mag worden 
voorgeschreven. 

(2) Er zullen geen kosten berekend word en voor 
enig certifikaat uitgereikt krachtens de bepalingen 
van dit artikel en enig zodanig certi:fikaat zal uit
gereikt worden op naam van de bestnnrder van 
het hospitaal. 

(:-3) Enige certifikaten znllen, onderworpen aan 
<le bepalingen van het eerstvolgend artikel, van 
kracht en toepassing zijn voor het tijdperk van 
een jaar van de datum van uitgifte en mogen door 
de Admi!:listrateur voor een zelfde tijdperk ver
nieu wd word en. 

( 4) Enig persoon die enig hospitaal opent of 
open houdt in strijd met de bepalingen van dit 
artikel zal sch uldig zijn aan een overtreding op 
deze Ordonantie. 

3. De Administrateur mag een certi:fikaat, 
nitgereikt krachtens de bepalingen van het vooraf
gaand artikel, intrekken ingeval de bestuurder er 
van veroordeeld is wegens een overtreding op 
deze Ordonantie of die in gebreke zal blijven aan 
de Administrateur, indien daartoe aangezocht, 
enige staten, opgaven of inlichting te verstrekken 
welke mogen vereist w0rden in termen dezer 
Ordonantie of enige regulatie daaronder gemaakt. 

4. Enig persoon daartoe 8chriftelik door de 
Administrateur gem.achtigd mag ter eniger tijd 
enig hospitaal biunengaan met het doel zich te 
overtuigen of aan de bepalingen van deze Ordo
nantie of enige regulaties daaronder voldaan wordt 
en enig persoon die zodanig persoon belemrnert in 
de uitoefening der bevoegdheden door dit artikel 
verleend zal schuldig zijn aan een overtreding. 

2 

13 

Certifikaat 
van regist.ra
tie. 

Certifikaat 
mag ingetrok
ken worden. 

Inspektie van 
hospitaal. 

Ord. No. 6 
van 1919. 
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12 PRIVATE HOSPITALEN. 

Ord. No. I Provinciaal 
van 1919. Inkomste

fonds te 
krediteren. 

24. Alle boeten en straffen ingevorderd en 
verbeurde waarborgsommen voor enige overtre
ding krachtens deze Ordonantie, zullen in het 
Prqvinciaal Inkomstefoncls gestort worden. 

V oorgeschre
ven vormen. 

Regula ties. 

Korte ti·tel. 

25. De Kommissaris mag van tijd tot tijd enige 
vormen van plechtige verklaringen voorschrijven 
benodigd voor het doel van deze Ordonantie. 

26. De Administrateur mag regulaties maken 
niet onbestaanbaar met de bepalingen dezer Ordo
nantie voor de betere toepassing der strekkingen 
en bedoelingen dezer Ordonantie. 

'}/'/. Deze Ordonantie mag voor alle doelein
den aangehaald worden als de Verhoogde Waarde 
Belasting Ordonantie, 191~). 

Ord. No. 6 No 6 van 1919.] [Trad in werking 3 Desember 1919. 
van 1919. 

EEN ORDONANTIE 
Voorziening makende voor het Registreren van Private 

HospU:alen en voor het Regelen van de Dienst van 
Verpleegsters er in. 

(Goedg8keurd op 21 Junie 1~H9.) 

Z IJ HET BEP AALD door de Provinciale Raad van 1 ran~
vaal als volgt :-

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

" Administrateur" betekenen de ambtenaar 
benoemd krachtens artikel acht en zesl'ig 
van de Zuid-A.frika Wet of enige wijziging 
er van, handelende op het gezag van het 
Uitvoerend Komitee der Provincie ; 

·" dagdienst" betekenen enige dienst gedurende 
de uren van 7 v.m. tot 8 n.m. ; 

"hospitaal" betekenen enige inrichting waarin 
voorziening gemaakt of welke bedoeld is 
voor de opname of toelating van zes of 
meer personen voor het doel genees
kundige verzorging te ontvangen enjof die 
geoefende verpleging behoeven, mits dat 
de uitdrukking "hospitaal" niet zal 
insluiten enig hospitaal genoemd in de 
schedule tot de .Hospitaalkomitees Ordo
nantie, 1915, of enig hospitaal hetwelk 
geheel uit provinciale of andere publieke 
fondsen onderhouden wordt ; 

"bestuurder" hetekenen de persoon aan
sprakelik voor het· bestuur van een 
hospitaal; 
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welke reden of ter oorzake waarvan aanspraak ge
maakt wordt dat er geen aansprakelikheid voor 
belasting bestaat of dat vrijstelling van belasting 
aanneembaar is en hij mag tevens het vertonen 
van enige akten of dokumentaire bewijzen met de 
transaktie in verband staande vorderen. 

21. Telkens wanneer bij een registrerend amb
tenaar aanspraak gemaakt wordt dat een tranEtaktie 
niet aan belasting onderhevig is of van belasting 
is vrijgesteld, dan mag zodanige registrerende 
ambtenaar zodanige aanspraak naar de Kom
missaris verwijzen en daarna zullen dergelijke 
aanspraken tussen de Kommissaris en de aan
spraakmaker beslist worden. 

11 

Macht van 
registrerend 
ambtenaar 
aanspraken 
op vrtjstelling 
naar 
Kommissaris 
te verwijzen. 

22. De belasting opgelegd krachtens de bepa- Invordering 
lingen dezer Ordonantie zal een schuld zijn be- van belasting. 
taalbaar aan het Provinciaal Inkomstefonds van 
Transvaal en mag, wanneer betaalbaar, door aktie 
in enig hof van bevoegde jurisc~iktie gerechtelik 
ingevorderd w0rden door de Kommissaris hande-
lende namens de Administratie. 

23. (a) Enig persoon die een plechtige ver- Straffen. 
klaring zal maken die enige verkeerde uitleg 
be vat of die enig daad werkelik of no dig feit 
verbergt of niet kenbaar maakt, betrekking 
hebbende op de aard der transaktie of de te 
geven vergoeding of de waarde of bedrag waarop 
belasting verschuldigd is, zal een straf belopen 
van hoogstens een honderd ponden. 

(b) En indien ter oorzake van zodanige ver
keerde uitleg, verberging of niet kenbaar maken 
een geringer s0m aan belasting betaald werd dan 
betaald had moeten worden, dan zal de persoon 
aansprakelik voor betaling verplicht zijn aan het 
Provinciaal Ink<,mstefonds het verschil te betalen 
tussen de betaalde som en de som die betaald had 
moeten worden te zamen met rente daarop tegen 
zes percent per jaar en alle kosten van invorde
ring, 

(c) E11ig persoon die, met de bedoeling dat de 
betaling van enig bedrag verschuldigd als belas
ting door hem zelf of. enig ander persoon kan 
ontdoken worden, opzettelik en valselik een 
plechtige verklaring maakt welke onwaar is in 
enige daadwerkelike biezon'1erheid of waaruit 
moedwillig enig feit is weggelaten vereist voor 
het doel om in staat te zijn het bedrag der belas
ting j uist vast te stellen, zal bij veroordeling 
blootstaan aan de straffen door de wet voorge
schreven voor meineed. 

Ord. No. 5 
~van 1919• 
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Ord. No. 5 Vrijstel
van 1919. lingen. 

Ontduiking 
van belasting. 

Ingetrokken 
tran8aktie. 

Voor wie 
verklaringen 
moeten 
afgelegd 
worden. 

Onderzoek 
door 
registratie
ambtenaar. 

VERHOOGDE W AARDE BELASTING. 

16. V rijstellingen van de belasting zullen toe
gestaan worden op de hierna genoemde transak
ties :-

(1) Iedere van. de-hand-zetting van vast 
eigendom door een persoon die er recht op 
kreeg bij wijze van testamentair legaat of 
andere erfenis. 
(2) Iedere schenking van vast eigendom aan 
een persoon in betrekking staande tot de 
schenker binnen de tweede graad of krach
tens huweliksvoorwaarden, mits dat zodanig 
s0henker het vast eigendom van de hand zet, 
de belasting zal berekend worden alsof 
zodanige schenking niet had plaats gehad. 
(3) Iedere van-de-handzetting van vast 
eigendom door enige kerkelike, liefdadige of 
onderwijsinstelling van een publieke aard en 
enige schenking van vast eigendom voor het 
voornoernd doel. 

17. Niemand zal enige verdichte of kunst
matige transaktie aangaan met het doel de betaling 
van belasting te ontduiken. Indien enig persoon 
in strijd met deze bepaling handelt, dan zal de 
verplichting van zodanig persoon vastgesteld 
worden en betaling van de belastbare belasting 
door zodanig persoon zal verlangd worden also£ 
geen dergelijke transaktie ware aangegaan of tot 
stand gekornen, en zodanig persoon zal verder 
schuldig zijn aan een overtreding en bij veroor
deling-blootstaan aan een boete van hoogstens vijf 
honderd ponden ten opzichte van iedere zodanige 
transaktie. 

18. Telkens wanneer enige transaktie ingetrok
ken wordt voordat overdracht heeft plaats gehad 
zal belasting verschuldigd zijn door de partij die 
overeenkwam het vast eigendom van de hand te 
zetten tegen een vaste schaal van tien pArcent op 
de vergoeding door zodanige part.~i ontvangen als 
rouwkoop of voor de intrekking. Zodanige partij 
zal zodanige plechtige verklaringen maken als 
mag voorgeschreven worden. 

19. De onderscheiden plechtige verklaringen 
genoemd in of voorgeschreven door deze Ordo
nantie, zullen afgelegd worden voor zodanige 
personen als gerechtigd zijn of krachtens wet 
gerechtigd zijn eden af te nemen. 

20. Telkens wanneer enige aanspraak gemaakt 
wordt bij een registrerend ambtenaar dat een 
transaktie niEt onderhevig is aan belasting of van 
belasting vrijgesteld is, mag de registrerende 
ambtenaar door plechtige verklaring bew\js ver
langen van alle feiten en omstandigheden om 
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(c) de kosten van overdracht bij ver
krijging; 

(d) de waarde van verbeteringen die 
mogen aangebracht zijn door de 
persoon die vast eigendom van de 
hand zet; 

(e) de vergoeding ontvangen ten 
opzichte van zodanige van-de-hand
zetting of de waarde als op datum 
van het van de hand zetten (naar 
gelang van omstandigheden ). 

(2) In 't geval van de persoon die vast eigen
dom verkrijgt-

(a) de datum van verkr~jging ; 
(b) de vergoeding gegeven ...-10or zodanige 

verkrijging of de waarde als op de 
datum van verkr~jging (naar gelang 
van omstandigheden). 

13. Telkens wanneer het enig ontvanger van 
inkomsten zal blijken dat enig persoon han
delt voor of namens enige partij tot een trans
aktie, clan zal de ontvanger van inkomsten 
bevoegd zijn van zodanig persoon een plechtige 
verklaring te verlangen op de voorgeschreven 
vorm, hetzij in de plaats van of buiten en behalve 
die van zijn principaal. In enig geval, indien 
men het laat voorkomen dat een der partijen tot 
enige transaktie gestorven is of wegens verstands
verbijstering onbekwaam geworden is of uit de 
Provincie vertrokken is zonder de vereiste 
plechtige verklaring te hebben afgelegd en ge
tekend, clan mag de ontva.nger van inkomsten 
Of algeheel afzien van zodanige plechtige ver
klaring Of in plaats er van de plechtige verklaring 
aannemen van zodanig ander persoon als in de 
omstandigheden van het geval in staat is ge
tuigenis af te leggen over de bepaalde zaken in 
zodanigb verklaring omschreven. 

14. Een ontvanger van inkomsten zal bevoegd 
zijn, behalve de voorgeschreven deklaratievormen, 
het vertonen te vorderen van enige akten of 
dokumentaire bewijzen in verband staande met 
enige transaktie. 

15. Telkens wanneer bepaald is dat enige trans
aktie niet in werking zal treden dan op enige 
latere datum, zal de datum waarop de transaktie 
voor 't eerst aangegaan werd en niet zodanige 
latere datum beschou wd worden als de datum 
van de transaktie en de datum van welke de 
termijn van zes maanden genoemd in artikel acltt 
van deze Ordonantie zal gerekend worden. 

9 

Plechtige 
verklaringen 
door agenten. 

V ertonen van 
dokumenten. 

Datum van 
transaktie 
konditionele 
van de hand· 
zetting. 

Ord. No. 5 
van 1919. 
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Ord. No. 5 V ergoeding of 
van 1919. waarde-hoe 

vast te stellen. 

.Aansprake
likheid voor 
belasting in
geval van 
onderling 
bezit. 

Plechtige 
verklaringen. 

VERHOOGDE WA.ARDE BELASTING. 

10. De bepalingen van de Hererechten Pro
klamatie, No. 8 van 1902, of enige wijzigingen 
er van betrekking hebbencle op de waarde
schattingen voor de betaling van hererechten, 
zullen toepasselik z~jn-

(a) voor h-'lt doel de ver-goeding of waarde 
vast te stellen hetz~j ten opzichte van de 
verkr~jging of van-de-handzetting van vast 
eigendom; 
(b) met het doel de wa.arde te bepalen van 
verbeteringen ; 
(c) telkens wanneer een ontvanger van 
inkomsten overtuigd is clat de vergoeding 
ten opzichte van het verkrijgen of van-de 
hanclzetting van vast eigendom niet vast te 
stellen is; 
(d) telkens wanneer vast eigendom onder
verdeeld is, zodat de bijeengenomen kostprijs 
van een onderverdeling bij van-cle-hand
zetting niet is vast te stellen door verw~jzing 
naar het on vercleelcl eigenclom; 
(e) telkens wanne8r de partijen een deel der 
vergoeding zullen verbloemen in de vorm 
van een kommissieloon of op een uitgestelde 
betaling een renteschaal zullen belasten die 
een billike en redelike schaal overtreft of op 
andere wijze de vergoeding zullen v~rbloe
men. 

11. Telkens wanneer enig vast eigendom door 
meer clan een persoon als gezamenlike eigenaren 
van de hand zal gezet worden, zullen al de ge
noemde personen geacht en aangemerkt worden 
voor het doel van betaling der belasting gel~jke 
aandelen en hl>lang te hebben in het genoemd vast 
eigendom, tenzij het bepaald en belang zal ver
klaard en omschreven worden in de plechtige 
verklaringen die de partijen verplicht zijn bij de 
ontvanger van inkomsten in te dienen. 

12. Geen ontvanger van inkomsten zal een 
kwitantie afgeven voor het bedrag van enige 
belasting verschuldigd op of ten opzichte van 
enige transaktie, tenzij de betrokken partijen hem 
voorzien hebben van getekende toepasselike 
vormen van plechtige verklaring welke mogen 
voorgeschreven worden, en zodanige plechtige 
verklaringen zullen inter aUa ir..houden :-

( 1) In 't geval van de persoon die vast 
eigendom van de hand zet-

(a) de datum waarop het vast eigendom 
ver kregen werd ; 

(b) de vergoeding gegeven ten opzichte 
van zodanige verkrijging, of de 
waarde op de datum van verkrijging 
(naar gelang van omstandigheden) ; 



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

VERHOOGDE W AARDE BELASTING. 

omstandigheden, op datum van verkrijging; 
mits dat waar een hypotheek op vast eigen
dom moet overgenomen worden ter oorzake 
van verzuim van de hypotheeknemer voor 
een bedrag minder dan het bedrag van de 
schuld van de hypotheeknemer·, dan zal het 
totaal bedrag van de schuld van de hypo
theeknemer op het vast eigend.om geacht 
worden de vergoeding te zijn voor de ver
krijging; 
(b) de waarde van verbetering ; 
(c) de kosten van overdracht; 
(d) enige andere nodige uitgaven en onkos
ten in verband met de verkrijging, welke 
door de Kommissaris mogen toegestaan 
worden; 

mits dat de bijeengenomen kostprijs niet zal 
insluiten enige der voornoemde kosten van ver
goeding in geld of waarde of uitgaven welke niet 
gedragen worden door de persoon aan de 
belasting onderhevig. 

6. De hiervoren genoemde belasting zal betaal- Door wie 
baar zijn door de persoon die de gemaakte winst belasting 
ontvangt of er recht op heeft. betaalbaar. 

7. Waar enig bedrag van meer dan vijf percent 
op de som waarop hererechten verschuldigd zijn 
ten opzichte van het van de hand zetten van vast 
eigendom aan enig agent, middenman of tussen
persoon toekomt, zal een belasting bela~tbaar zijn 
en zal betaalbaar zijn door zodanig agent, midden
man of ander tussenptrsoon berekend tegen de 
vastgestelde schaal van tien percent van zodanig 
bedrag. Zodanig agent, middenman of tussen
persoon zal zodanige plechtige verklaringen maken 
als mag voorgeschreven worden. 

8. De belasting zal betaalbaar zijn binnen zes 
maanden van de datum der transaktie en van en 
na verloopvan zodanige zes maanden en tot betaling 
van het bedrag van zodanige belasting, zal rente 
daarop tegen zes ponden per centum per jaar 
verschuldigd zijn. 

9. De belasting zal betaalbaar zijn aan de 
.ontvanger van inkomsten van het distrikt waarin 
het vast eigendom gelegen is of aan de ontvanger 
van inkomsten ter plaatse waar het eigendoms
recht op zodanig vast eigendom geregistreerd is. 
De ontvanger van inkomsten zal voor zodanige 
belasting een kwitantie afgeven en geen registratie 
.of overdracht betrekking hebbende op zodanig 
vast eigendom zal plaats hebben tenz\i zodanige 
kwitantie zal getoond zijn aan en bij de registre
rende ambtenaar gedeponeerd werd. 

.Agenten 
transaktie. 

Wanneer 
belasting 
betaalbaar. 

Aan wie 
belasting 
betaalbaar. 
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Ord. No. 5 
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He:ffing van 
belasting. 

Korting. 

Gemaakte 
winst hoe te 
bepalen. 

Bijeenge
nomen kost
prijs-hoe 
vast te stellen. 

VERHOOGDE WAARDE BELASTING. 

"waarde van verbeteringen" betekenen de 
waarde van verbeteringen op de datum van 
de transaktie ; 

"Kommissaris" betekenen de Kommissaris voor 
Binnenlandse Inkomsten of enig publiek 
ambtenaar wettiglik in die hoedanighei() 
optredencle. 

2. Van en na de vijftiende dag van Julie 1919, zal 
er ten behoeve van het Provinciaal Inkomstefonds 
een verho9gde waarde belasting belast, geheven 
en ingevorderd worden ten opzichte van de winst 
gemaakt op enige transaktie teg(m de schalen en 
berekend op de w\jze als hieronder omschreven: 

W aar het ratio van gemaakte winst tot 
bijeengenomen kostprijs meer dan 5 percent 
bedraagt doch niet meer dan 10 percent een 
belasting van 5 percent, welke belasting met 
1 percent opklimmen zal voor iedere 5 per
cent (of gedeelte er van) verhoging van 
gemaakte winst tot en met 50 percent ver
hoging op de winst, en daarna zal de be
lasting opklimmen met 1 percent voor iedere 
10 percent (of gedeelte er van) verhoging van 
gemaakte winst, tot een maxim urn belastin g 
van 25 percent. 

3. Het bedrag der belasting vastgesteld over
eenkomstig het voorafgaande artikel, zal onder
hevig zijn aan een korting van 2! percent voor 
ieder vol jaar van de datum van verkrijging, mits 
dat wanneer zoJanig tijdperk teruggaat tot een 
datum voorafgaande aan de 11de Oktober 1899, 
~n de persoon aan de belasting onderhevig kan 
bewijzen dat de vroeger bestaande verbeteringen 
vernield werdAn tussen die datum en de 31ste 
dag van Mei 1902, de schaal van korting zal ver
hoogd worden met een ekstra half percent ten 
opzichte van ieder vol jaar voorafgaande aan die 
datum. 

4. Met het doel het bedrag van gemaakte winst 
te bepalen ten opzichte van enige tot stand ge
komen transaktie, zal winst geacht worden het 
bedrag te zijn van het meerdere aan geld of 
waarde verkregen door het van de hand zetten 
van vast eigendom boven de bijeengenomen 
koopprijs, mits dat er van het verkregen geld 
of waarde enig bedrag zal afgetrokken worden 
verschuldigd door de persoon die zodanig vast 
eigendom van de hand zet aan enig agent. 

5. Met het doel de bijeengenomen kostprijs 
van het verkrijgen van vast eigendom vast te 
stellen, zullen bijeengenomen kostprijzen geacht 
worden te zijn-

( a) de vergoeding gegeven voor het ver
krijgen of de waarde, naar gelang van 
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VERHOOGDE WAARDE BELAS'l'ING~ 5 
--------------------

No. 5 van 1919.] 

EEN 
[Trad in werking 15 Julie 1919. Ord. No. 5 

van 1919. 

ORDONANTIE 
Voorziening makende voor de Oplegging van een Belas

ting op Verhoogcfe Waarde in de Provincie Transvaal. 

(Goedgekeurd op 14 Julie 1919.) 

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

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

" ver hoogde waarde belasting " of " de belas
ting " of " belasting " betekenen de belas
ting opgelegd krachtens de bepalingen van 
deze Ordonantie en zal insluiten enige 
rente verschuldigd ter oorzake van ver
traagde betaling ; 

"hererechten" betekenen de hererechten op
gelegd door de Hererechten Proklamatie, 
No. 8 van 1002, zoals gewijzigd door de 
Hererechten Wijzigings-ordonantie, No. 14 
van 1905, of enige a1'ldere wijziging er van ; 

"vast eigendom" dezelfde betekenis hebben 
als er aan toegekend in de Hererechten 
Proklamatie, No. 8 van 1902, of enige 
wijziging er van, en zal insluiten een 
pacht of onderpacht waarvoor hererechten 
verschnldigd zijn ; 

" transaktie" betekenen de verkoop, cessie, 
ruil, schenking, afstand of enige andere 
van-de-handzetting van vast eigendom in 
verband waarmede hererechten verschul
digd zijn; 

"registratieambtenaar" betekenen en inslui
ten enig publiek ambtenaar wiens plicht 
het is eigendomsrechten van vast eigendom 
te registreren ; 

"registratiekantoor" betekenen enig akten
of ander publiek kantoor waarop eigen
domsrecht van vast eigendom volgens wet 
geregistreerd wordt ; 

"verbeteringen" betekenen omheiningen, hui
zen, plaatsgebouwen, wegen, dammen, 
waterkuipen, reservoirs, putten, schachten, 
molens, windmolens, besproeiingswerken, 
waterpijpen, voren, dipkuipen, het planten 
van bomen, de kosten van opmeting, mijn
ontginning en enige andere werken of 
konstrukties van een permanente aard er 
toe strekkende ae waarde van vast eigen
dom te verbeteren ; 
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NIET-G-EMACHTIGDE UITGAAF (1917-191K). 
4 TWEEDE 'rOEEIGENINGS (DEEL 1919-1920). 

Ord. No. 3 Schedule. 
van 1919. I 

No. van Post. Dienst. 

--------~--------------------------------7----------

Bedrag. 

2 Onderwijs 
3 Hospitalen en Liefdadige Instellingen 
5 Kapitaaluitgaaf 

£2,863 H 5 
4,972 7 7 

585 10 9 

£8,421 12 9 

Ord. No. 4 No. 4 van 1919.] [Trad in werking 18 Junie 1919. 
van 1919. 

EE-N ORDONANTIE 
Tot aanwending van een verdere som van hoogstens 

£250,000 voor de Diensten van de Provincie Transvaal, 
gedurende het jaar eindigende op de 31ste dag van 
Maart 1920. 

(Goedgekeurd op 28 Mei 1919.) 

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

£250,000 1. Op en na de eerste dag van April 1919 
mogen mogen uit het Provinciaal Inkomstefonds zoda-
verstrekt 
worden nige sommen gelds verstrekt worden, bijeen-
uit het genomen niet meer bedragende dan de som van 
Provinciaal 'rwee honderd en vijftig duizend Pond, als van 
~~:~~ste- tijd tot tijd mogen nodig zijn voor de dienst van 

de Provincie, voor het jaar eindigende op de 
3lste dag van Maart 1920, tot zodanige t'jd als 
daarvoor door de Raad voorziening gemaakt is in 

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

Korte titel. 

een 'roeeigenings-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 ePn en 
dertigste dag van Maart 1920, 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 gedurende het 
financieel jaar, eindigende de een en dertigste dag 
van Maart 1919, of waarvoor geen wett1ge 
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 1919-1920) Ordonantie, 1919. 
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ADDITIONELE TOEEIGENINGS (1918-1919). 
NIET-GEMAOHTIGDE UITGAAF (1917-1918). 3 

Schedule. Ord. No. 2 
van 1919. 

No. Kolom Kolom. van Dienst. 
Post. 1. 2. 

£ £ 
2 Voor Onkosten in verband met Onderwijs 25,213 

De volgende diensten inbegrepen :-
Hulptoelagen :-
Onderhoud van Blinden en Doofstommen te 

Wore ester en and ere dergelijke Inrichtingen 300 
Potchefstroom Weeshuis en Industriele School 1,218 

3 Voor diensten in verband met Hospitalen en 
Liefdadigheidsinrich ti ngen, insluitende 
Armezorg 18,370 

De volgende dienst inbegrepen :-
H ulptoelage-Pretoria Liefdadigheidsinrich-

tin~ 75 
5 Voor diensten in verband met Kapitaaluitgaaf 721 

De volgende diensten inbegrepen :-
H ulptoelagen 721 

No. 3 van 1919.] [Trad in werking 31 Maart 1919. Ord. No. 3 
van 1919. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een verdere som gelds voor de 

Diensten van de Provincie Transvaal, gedurende het 
.faar geeindigd op de 31ste dag van Maart 1918, tot 
dekking van zekere niet-gemachtigde uitgaaf. 

( Goedgekeu/rd op 19 Maart 1919.) 

ZIJ HET BEP AALD door de Provinciale Raacl van 
Transvaal als volgt :-

1. Het Provinciale Inkomstefonds wordt hier
bij belast met een so m van acht cl uizend vier 
honderd een en twintig pond twaalf shillings 
·Bn negen pennies boven en behalve de bedragen 
toegeeigend voor de dienst van de Provincie, voor 
het jaar geeindigd op de 31ste dag van Maart 
1918. Zodanige uitgaaf is omschreven in de 
schedule tot deze Ordonantie en is meer biezon-
der gespeci:ficeerd op bladzijde 13 van het Rapport 
van de Provinciale Auditeur van Rekeningen 
voor het genoemd jaar. 

Provinciaal 
Inkomste
fonds belast 
met 
£8421. 12. 9. 

2. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de Niet-gemachtigde Uit-
gaaf (1917-1918) Ordonantie, 1919. 

·----- ----·------
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2 ADDITIONELE TOEEIGENINGS (1918-1919). 

Ord. No. 2 No. 2 van 1919.] 
van 1919. 

[rrrad in werking 31 Maart 1919. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een verdere som ge1ds van hoogstens 

£.44,304 voor de dienst van de Provincie T&-ansvaa1 
voor het tijdperk van de 1 ste dag van Apri1 1918 

tot de 31ste dag van Maar-1: 1919. 

(Goedgekeurd op 19 Maart 1919.) 

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

Provinciale 
Inkomste
fonds 
bezwaard 
met 
£.44,304. 

Wijze van 
aanwending 
van gelden. 

Hoe gelden 
aangewend.-
Aanwending 
van 
besparingen. 

Korte tiJ;:.el. 

1. Het Provinciale Inkomstefonds van Transvaal 
wordt hiermede bezwaard voor de diensten van 
de genoemde Provincie, voor het tijdperk van de 
1ste dag van April 1918 tot de 31ste dag van 
Maart 1919, beide dagen inbegrepen, met eeu 
verdere som van hoogstens vier en veertig duizend 
drie hond erd en vier ponden, boven de sommen 
waarvoor voorziening gemaakt werd door de 
Toeeigenings (1918-1919) Ordonantie, 1918. 

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 Begroting van Additionele Toe
eigening voor het genoemde tijdperk, zoals door 
de Provinciale 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 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. 

4. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden 
aangehaald worden als de Additionele Toeeige
nings (1918-1919) Ordonantie, 1919. 
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TOEEIGENINGS (DEEL 1919-1920). 1 

No. 1 van 1919.] [Trad in werking 31 Maart 1919. Ord. No. 1 
van 1919. 

EEN ORDONANTIE 
Tot aanwending van een som van hoogstens £250,000 

voor de Diensten van de Provincie Transvaal, gedu
rende het jaar eindigende op de 31 ste dag van Maart 
1920. 

( Goedgekeurd op 19 Maart 1919.) 

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

1. Op en na de eerste dag van April 1919 
mogen uit het Provinciaal Inkomstefonds zoda
nige sommen geld verstrekt worden, bijeengeno
men niet meer bedragende dan de som van twee 
honderd 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 1920, 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 aangemer kt 
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 1920, en onmiddellik bij 
de aanvang van zodanige Toeeigenings-ordo
nantie zal deze Ordonantie ophouden van kracbt 
te zijn en uitkeringen hieronder reeds gemaakt 
zullen geacht worden uitkeringen te zijn gemaakt 
krachtens die rroeeigenings-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 1919, of waarvoor geen wettige 
machtiging bestaat, geacht znllen worden onder 
deze Ordonantie gemachtigd te zijn. 

£250,000 
mogen 
verstrekt 
worden 
uit het 
Provinciaal 
Inkomst(t
fonds. 

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

3. Deze Ordonantie mag voor alle doeleinden Korte titel. 
aangehaald worden als de Toeeigenings (Deel 
1918-1920) Ordonantie, 1919. 
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