
G. 

STATUTES 
OF 

THE TRANSVAAL 

1910 

With INDEX, TABLES OF CONTENrrs (Alphaheticar 
and Chronological), and 

'rABLE OF LAWS, etc., REP:EiAL~JD and AMEND~JD 
by these STATUTES 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

And Printed u·nder the 8'1JJperimtende#ee oj' the. Go·ver·runent Priuter 

-~-- --
-----------~~====~-----

WETTEN 
VAN 

DE TRANSVAAL 

1910 

Met INDFJX, TABELLE~ VAN DE INHOUD (Alfaheties. 
eu Chronologies), en 

TABEL VAN WETTEK, ell%., door de%e WETTBN 
H~JRROEP~JN en GEWI.JZIGD 

OEPUBLICEERD OP LAST 

En !Jed?·ukt ondm· l'oe::ieht •can de (}oe·t:eJ"nement.~rlrukker 

--------~~-~~--·--~-

I>ltETOl{[A 

GOVEHNMEN'l' PlUN'l'ING AND STA'l'IONEHY CH'l<'ICE 

GOEVEHNKMENTSDHUKKERT,T EN SCHlti.Tl<'BKHOI~F'l'ENKAX'l'OOlt 

1910 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



CONTENTS. 

191 0 Statutes (Alphabetical). 

====""-'-'=--'---- ------------ ---~--------·· ·---~-----~-----~-=--=-------,--------=---

~UMBER 
0.1!' 

Ac·r. 

7 

6 

8 

15 

12 

9 

10 

14 

4 

1•) 
i) 

2 

1 

11 

~UB,JECT. 

Additional Appropriation (190!l-l0) 

Industrial Schools ... 

Johannesburg Municipal Private ... 

Mines, Works, Machinery mHl Certificates Amendment 

Power 

Pretoria Municipal Private 

Public and Railway Service and Pensions Amendment 

Railways Construction 

Shop Hours Further Amendment 

South African School of Mines and Technology Incor
poration 

Trading on Mining Ground Regulation ... 

Transva,al College of Agriculture Incorporation 

1 Transvaal University Collegt~ Incorporation 

Uuauthori~t.ed Expenditure (1!107-0~ and l~l08-09) 

Workmen's Compensation Amentlment ... 

PAGE. 

8 

17 

16 

18 

47 

iH 

20 

21 

45 

10 

38 

5 

1 

14 

2!) 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



o. ~-

STATUTES 
OF 

THE TRANSVAAL 

1910 

\Vith INDEX, TABLES OF CONTENTS (Alphabetical 
and Chronological), and 

TABLE OF LAWS, etc., REPEALED and AMENDJi~D 
by these STATUTES 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

And Printed under the Superintendence of the Govm·mnent Printe1· 

T.f. ROTHMAN •. 
~ " """" -" - "-- ~~"-" " " "-~- '-"---'-'--'-========= 

WETTEN 
VAN 

DE TRANSVAAL 

1910 

Met INDEX, TABELLE~ VAN DE INHOUD (Alfabeties: 
en Chronologies), en 

TABEL VAN WETTJ1~N, en~., door deze WETrrJi~N 
HERROEPBN en GEWIJZIGD 

---·------ ---·----~------~ -------·----

GBPUBLICEERD OP LAST 

'Rn rJed1•nkt onder 'l'ow:ieht ·rttn de (}om:ernement8drultker 

PRETOHfA 

GOVEHNMEN'l' PltiN'l'ING AND tlTATIONEHY OJ!'l"'CE 

GOEVBHNEMEN'l'SDRUKl<:RltT.T I~N SCHRIJl•'BKHOEF'l'ENKAN'l'OOR 

uno 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



NUMMEH] 

VAN D. E I 
WET. 

3 

13 

7 

l!) 

8 

5 

12 

9 

10 

2 

1 

11 

14: 

4: 

INHOUD. 

191 0 W etten (AHabeties). 

0XDERWERP 

Additionele Toeeigenings (1909-10) 

Handelen op Mijngronden Regelings 

Ind nstriele Hcholen 

.Johann~hnrg Municipale Private 

Kracht 

Mijnen, Werken, Machinerie en Certifikaten Wijzigings 

Ongemachtigde Uitgaven (1907-08 en 1908-09) 

Pretoria lVI unicipale Private 

Publieke- en Spoorwegdienst en Pensioenen Wijzigings 

Spoorwegaanleg 

Transvaal Landbouwkollege Inl~jvings 

'l'ransvaal Universiteitskollege Inlijvings 

Werklieden Kompensatie Wijzigings 

Winkeluren Verdere Wijzigings ... 

Zuiclafrikaanse School van Mijnwezen en Technologie 
Inl~jvings 

BIJADZ. 

105 

81 

114 

84 

79 

8ti 

112 

75 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



NUMBEit 

/ 
01<' 

ACT. 

a 
7 

6 

8 

15 

12 

g 

10 

14 

4 

lH 

2 

11 

CON'fENTS. 

1910 Statutes (Alphabetical). 

Sun.JECT. PAGE. 

Additional Appropriation (l~Hl!)-10) 8 

Industrial Schools . .. 17 

.Johannesburg Municipal Private... 16 

Mines, Works, Machiuer~T and Certificates Amendment 18 -Power 47 

Pretoria Municipal PrivatP 31 

Public and Railway Service and Pensions Amendment 20 

Ranways Construction .... 
Shop Hours Further AmmHlnwnt. 

South African School of Mines and Technology Incor
poration 

'~~~·~.S!ing on Mining GrottlHl H.egulation ... 

Trausvaal College of AgTicnltm·e Incorporation 

Tmnsvaal Univm·sity Collegu Incorporation 

Unauthori11ecl Expenditut·e (1~)07-0H aw.llgOS-OH) 

Workmen's Compensation A llll\ltclment ... 

21 

45 

10 

38 

5 

1 

14 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



'rable of Jjaws, ete., Repealed or A mended· 
by Statutes of 1 g 10. 

No. OP LAW. 

Proc. (Transvaal) 7 of 
1!102 

Ord. J (PriYatc) 1906 

Ord. II (Private) 1906 

Act ~~; of l !J07 

Act ~~; of 1 !)07 

REPEALED 
BY 

EX'l'EN'l' OI•' 
HEPEAL. 

Act 1!J of 1\lOR .... 

Act 20 of 1 !lOH 

Act ~2 of 1 !l08 

Act ~I) of 1 DOH 

Act 2!~ of 1 non 

Act ~2 of 190:) 

Act ~2 of 1 !lO!J 

Act ~8 of 1 HOU 

~---- ··---· --·-

Act. 14, Sect. 1 Sec•s. ()and 11 
and so much 
of Schedule as 
refers to Asia
tic tea-rooms 
or Asiatic 
eating-houses. 

Act 1 ~. Sect. B Sects. 82 to 87 
sub-seet. (8) inclusive. 

Act 14, Sect. I Sects. 2, ~sub
sect. (1 ), and 4 

Act H, Sect. 2 Sect.4 para. (g) 

AlYmNDED 
BY 

EX'l'ENT 01•' 
A:l\iENDMEN'l'. 

Act 12 Generally by confer-
ring further bor
rowing and other 
powers on Pretoria 
Municipality. 

Act 12 Generally by confcr--
riug further bor
rowing and other· 
powers on Pretoria 
Municipality. 

Act (), Seet. 1 Sect. 41, by addition. 
of two sub-sections. 

Act 11, Rect. 5 Sect. 21, by the addi
tiou of a further · 
proviso. 

Act 11, Sect. fi Sect. 22, by the ad<li-. 
tion of a proviso. 

Act 9, Sect. 1 

Act ~J, Sect. 1 

Act 8, Sect. 4 

Act 7 

Generally as to cal
culation of service 
for pension purposes. 
on compulsory re
tirement. 

Generally as to cal-
culation of service 
for pension purposes 
on compulsory re-. 
tircment. 

Sect. 12, by the in-. 
sertion o£ certain 
words. 

Genei·ally as to indus
trial schools. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



NUMMEHI 

VAN DE I 
WE'!'. 

3 

13 

7 

8 

5 

12 

9 

10 

2 

1 

11 

14 

4 

4 i ~ ~ i' i i ' 

INHoun·. 

191 0 W etten (AHabeties). 

ONDERWERP • 

Additionele rroeeigenings (1909-10) 

Handelen op Mjjngronden H.egelings . 
Ind ustriele Scholen 

.Johannesburg Municipale Private 

Kracht 

M~jnen, Werken, Machinerie en Certifikaten Wijzigings 

Ongemachtigde Uitgaven (1907-08 en 1908-09) 

Pretoria lYiunicipale Private 

Publieke- en Spoorwegdienst en Pensioenen Wijzigings 

Spoorwegaanleg 

rrransvaal Landhouwkollege Inlijvings 

Transvaal Universiteitskollege Inlijvings 

W erklieden Kompensatie vVijzigings 

Winkeluren Verdere Wjjzigings ... 

Zuidafrikaa,nse School van Mijnwezen en Technologie 
Inlijvings 

BLADZ. 

105 

81 

114 

84 

79 

98 

8() 

87 

112 

75 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



'l,abel van Wetten, e11z., Herroepen ot' Gewijzigd 
door de Wette11 van 1010. 

====== __,_______-----=---- --------=-=---=-------==-==--_-_--_-_----=-----------------

No. VAN DJ£ -WET. 

Prok. (Tram;vaal) 7 
van 1n02 

Onl. I (Private), HlOii 

Ord. II (PriYate ), 1 !JOii 

Wet 31i van 1907 ... 

Wet 3ii van 1!)07 ... 

Wet 1!! van 190~ ... 

Wet 20 vau 1 ~lOR ... 

Wet 32 vau 190f{ ... 

Wet 35 van l90R ... 

Wet 29 van 1909 ... 
Wet 32 van 190H ... 

Wet 32 van 1909 ... 
Wet 38 van 1909 ... 

HERROEPEN 
DOOR 

-

-

-

-

-

-

-

Wet 14, Art. I 

Wet 13, Art. 3 
onderart. (8) 

Wet 14, Art. 1 

Wet 8, Art. 2 

-

-

IN HOJ<JVERRE 
HERROBPEN. 

-

-

-

-

-

I Artt. 6 en 11 
en zoveel van 
de Schedule 
als betrek-
king heeft op 
aziatiese tee-
kamers of 
aziatiese eet-
huizen 

Artt. 82 tot en 
met 87 

Artt. 2, 3onder-
art. (·1 ), en 4 

Art. 4, alinea 
(g) 

-

-

l 

I 

GEWI.JZIGD 
DOOR 

Wet 12 

Wet 12 

Wet 6, Art. 1 

Wet 11, Art. 5 

Wet 11, Art. 6 

V\rct 9, Art. 1 

Wet !l, Art. I 

-

-

-

-

Wet 8, Art. '1 

Wet 7 

I 

! 

In 

[N HOEV~JRRE 
GEWI.JZIGD. 

't algemeen door 
<le verlening van 
verderc lenings en 
andere machten aan 
Pretoria 1\funicipa--
liteit. 

I11 't algemeen dOOI" 
de verleuing vall 
verderc lcnings en 
andere mach ten aan 
l'retoria 1\funicipa-
liteit. 

Art. 41, door b~jvoe-
ging van twec-
onderartikelen. 

Art. 21, door bijvoe-
ging van ccn verdcr 
proviso. 

Art. 22, door bijvoe-
ging van een pro-
vi so. 

In 't algemeen met be-
trekking tot het be-
rekenen van dienst 
YOOr pensioenen 
doelcilHlcn op ge-
dwongen aftreding. 

In 't algemeen met be-
trekking tot het be-
rekcnen van dienst 
VOOl' pensioenen 
docleinden op ge-
dwongen aftreding. 

--

-

--

-

Art.12,door invoeging 
van zekere woorden. 

In 't algemeen met 
be trekking tot in-
dustriCle scholen. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



NUMBER 
OF 

ACT. 

1 

CONTENTS. 

191 0 Statutes (Chronological). 

SUBJECT. 

Transvaal University College Incorporation 

rrransvaal College of Agriculture Incorporation 

Additional Appropriation (1909-10) 

± South African School of Mines and Technology Incor-

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

poration 

Unauthorized Expenditure (1907-08 and 1908-09) 

Johannesburg Municipal Private ... 

Ind.ustrial Schools ... 

Mines, Works, Machinery, and Certificates Amendment 

Public and Railway Service and Pensions Amend.ment 

Railways Construction 

Workmen's Compensation Amendment ... 

Pretoria Municipal Private 

Trading on Mining Ground Regulation ... 

Shop Hours Further Amendment 

Power 

PAGE. 

1 

5 

8 

10 

14 

16 

17 

18-

20 

21 

29' 

:n 

38 

45 

47 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



INHOUD. 

191 0 W eUen (Chronologies). 

---·-------

~ul-IMERI 
VANDE 

\VI<JT. I 

0NDERWERP. BLADZ. 

-I 
1 'rransvaal U niversiteitskollege Inlijvings 65 

2 Transvaal Landbouwkollege Inlijvings ti9 

i~ Additionele Toeeigenihgs (1909-10) 7:~ 

4 Zuiuafrikaanse School van M~inwezen en 'rechnologie 
Inl\ivings 7 5 

.. 5 Ongemachtigde Uitgaven (1907-08 en 1908-09) 79 

·6 .Johannesburg Municipale Private 81 

7 Industriele Scholen 83 

:8 Mijnen, W erken, Machin erie en Certifikaten Wijzigings 84 

9 Publieke- en Spoorwegdienst en Pensioenen Wijzigings 86 

10 Spoorwegaanleg ~H 

11 Werklieden Kompem;atie Wijzigings 96 

12 Pretoria Municipale Private 98 

li~ Handelen op M~ingronden Regelings 105 

14 Winkeluren Verilere Wijzigings . .. . 112 

15 Kracht 114 

-- ------------- ··- --------------------'-

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



'fRANSV AAL UNIVERSITY COLLEGE INCORPORATION. 1 

ACT No. 1 OF UHO.J [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

ACT 
'To make better provision for Higher Educatio.n in Arts and 

Sciences in The Transvaal and for other purposes. 

(Asse1ilr'd to 27th April, 1 !llO.) 

B E IT ENACTED by the King's Most Excellent :Majesty 
by aml with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of 'fhe Transvaal as 
follows:--

1. In this Act, unless inconsistm1t \Vith the 
·context-

" Governor" shall mean the officer for the 
time being administeeing the Government 
of this Colony, acting by and with the 
ad.vice of the J1Jxecutive Council thereof; 

"Minister" shall mean the Colonial Secretary 
or any other Minister to whom the Gover
nor may from time to time asHig·n the 
ad~inistration of this Act ; 

.,, Council" shall mean the body constituted 
in accordauce with the provisions of 
section j(mr of this Act; 

"" donor" shall mean any person m· corporation 
contributing to the funds of the institution 
established by this Act a capital sum of 
not less than two thousand five hundred 
pounds or an annual sum of not less than 
one ·hundred and fifty pounds. 

2. The constitution of the Transvaal University 
'College, framed under Ordinance No. 7 of 1!103, 
and from time to time amen<le<l, is hen•hy 
abrogated. 

3. ( 1) From the date of coming into operation of 
this Act, there shall be established at Pretoria an 
institution entitled "The Transvaal Uui vert::lity 
·College", the objects of which shall be to provide 
·courses of instruction an<l training, to conduct 
examinations, and to grant certificates in the 
Arts and Sciences and in such other subjects as 
the Governor may from time to time app1·ove. 

(2) 'fhe said college shall he a body corporate 
with perpetual succession, and shall under the 
name of the Transvaal University College he 

Interpreta
tion of 
terms. 

Abrogation 
of existing 
constitution 
of Transvaal 
Uuiversity 
College. 

E,;tablish
ment. and 
mcorporation 
of 
'l'ransvaal 
University 
(:ollcge. 

Act No.1 
of 1910. 
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rrable of JJavvs, ete., Repealed or A mended 
by Statutes of 1910. 

No. OF LAW. 
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I ~)02 . 

Ord. r (Private) 1906 

Ord. II (Private) 1906 

Act 31i of I !107 

Act 31i of 1 !W7 
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Act 3:! of 1 !IOH 

Act 38 of I !lOU 

REPEALED 

BY 

Act. 14, l:lect. 1 

Act 1 B, Hect. 3 
sub-sect. (8) 

Act I 4, Sect. I 

Ad H, Sect. 2 

, EXTENT OJ<' 
REPEAL. 

Sec\s. () and 11 
and so much 
of Schedule as 
refers to Asia
tic tea-rooms 
or Asiatic 
eating-houses. 

Sects. 82 to 87 
inclusive. 

Sects. 2, 3 sub
sect. (1 ), and 4 

Sect.4 para. (g) 

AMENDED 
BY 

Act 12 

Act 12 

Act H, Sect. 1 

Act 11, Sect. G 

Act 11 , Sect. G I 

Act!), Sect. 1 

Aet !l, Sect. 1 

Act 8, Sect. 4 

Act 7 

EXTENT OF 
AMENDMEN'l'. 

Generally by confer
ring further bor
rowing an<l other· 
powers on Pretoria 
Municipality. 

Generally by eonf<;r- · 
ring further bor
rowing and other· 
powers on Pretoria 
Municipality. 

Sect. 41, by addition 
of two sub-sections. 

Sect. 21, by the addi
tion of a further 
prodf;o. 

Sect. 22, hy the ad(li
tiou of a proviso. 

Generally as to cal
culation of service 
for pension purposes 
on compulsory re
tirement. 

Generally as to cal
culation of service 
for pension purposes 
on compulsory re-
tirement. 

Sect. 12, by the in
sertion of certain 
words. 

Gen~·ally as to indus
trial schools. 
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Act No.1 
of 1910. 

2 'l'RA~KVAAL UNIVERSI'I'Y COT,LEGJ1J lNCORPORA'l'JON. 

Constitution 
of 
governing 
body. 

Hetiremen t 
of member:; 
of 
governing 
body. 

Vacation of 
office by 
members of 
governing 
bo<ly. 

Filling of 
vacancies. 

capable of suing and being sued, and of pur
chasing or otherwise acquiring, holding, and 
alienating property movable and immovable and 
of (loing and performing such acts as they as. 
bodies corporate may by law do and perform,. 
subject to the provisions of this Act. 

. ~:·4. The governing body of the said institution· 
shall be a Council consisting of not less than ten 
members who shall be appointed by the Governor 
and shall hold office for a period of five years 
subject to the provisions hereinafter contained ; 
provided that the Governor may add to the said 
number of members of the Council for a similar· 
term any person or persons approved by him as. 
representative of any donors, and a representa
tive or representatives of not less than 
fiftv students of the -said institution who 
ha~e graduated therein, or have passed a quali
fying examination recogni~e(l by the Council as 
equivalent to graduation therein. 

5. On the thirtieth day of .June, 1911, and on. 
the thirtieth day of June in every year there
after two members of the Council shall retire and 
their places shall he filled hy other persons. 
appointed in like manner. 'l'he order of retire-· 
ment shall, unless such members othenvise agree·· 
amongst themselves, he determined by ballot 
immediately after the first appointment. A re-· 
tiring member shall he eligible for reappointment. 

6. A member of the Council shall vacate hifll, 
office-

( a) if he become insolvent or aHsign his. 
estate for the benefit of or make any arrange-· 
Inent with his creditors; 
(b) if he become of unsound mind or he con
victetl of any offence and sentenced to im-· 
prisonment therefor without the option of a 
fine; 
(c) if he be absent from such number or 
consecutive meetings of the Council without 
the leave of the Council as may be provided 
for in the by-laws of the Council ; 
(d) if he resign his membership or when he 
retires in accordance with section .five. 

7. Any vacancy among the members of the
Council caused by death or any of the circum
stances described in the last preceding section 
shall he filled in the manner provided in section 
four and a member so appointed to fill the vacancy· 
shall hold office for the remainder of the period 
for which the member so vacating office but for-· 
such vacation of office would have held the same .. 

*Sec Govt. Notice No. 5e8 of lUIO (Oa::ette Rwtmm-rlinar!J, aOth May, HHO,. 
p. 690). Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



~rabel van Wetten, enz., Herroepen of Gewijzigd 
door de Wetten van 1910. 
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Onl. II (Private), 190G 
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Wet 35 van 1908 
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Wet 32 van 1909 

Wet 32 van 1909 

Wet 38 vnn 1909 

Wet 14, Art. 1 

Wet 13, Art. 3 
onderart. (8) 

Wet 14, Art. 1 

Wet 8, Art. 2 

Artt. 6 en 11 
en zoveel van 
de Schedule 
als betrek
king heeft op 
aziatiese tee
kamers of 
aziatiese eet
huizen 

Artt. 82 tot en 
met 87 

Artt. 2, 3 onder
art. (1 ), en 4 

Art. 4, alinea 
(g) 

1 

Wet 12 

Wet 12 

Wet 6, Art. 1 

Wet 11, Art.!) 

W ct 11, Art. 6 

vVet !:1, Art. 1 

Wet 9, Art. 1 

Wet 8, Art. 4 

Wet 7 

In 't algemeen dom· 
de verlening vm 1 

verdere lenings eu 
andere machten aan 
Pretoria Municipa-
liteit. 

fn 't algemeen door· 
de verlening van 
verdere lenings en 
andere machten am1 
Pretoria Municipa
liteit. 

Art. 41, door bijvoe-
ging van twee· 
onderartikelen. 

Art. 21, door bijvoc
ging vau ccn verder
proviso. 

Art. 22, door bijvoe
ging van een pro
viso. 

In 't algemeen met be
trekking tot het be
rekenen van dienst 
voor pensioenen 
doeleinden op ge
dwongen aftreding. 

In 't algemeen met be
trekking tot het be
rekenen van dicnst 
voor pensioenen 
docleinden op ge
dwongen aftreding .. 

Art. 12,door invoeging 
van zekere woorden. 

In 't algemeen met 
betrekking tot in
dustriele scholen. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



TRAN~V AAL UNIVERSITY COLLl'JG:BJ INCORPORATION. 3 

8. rrhe Council shall appoint from among its Appointment 
members a chairman and a vice-chairman who of chairman 

shall hold office for such period as the Council ~~~i;~~:~ of 
may determine. the Council. 

9. The powers and functions of the Council Powers, etc., 
shall he- of 

CounciL 
(a) to esta hlish and carry on courses of 
instruction and training, to conduct examina
tions and grant certificates in the Arts and 
Sciences and such other subjects as the 
Governor may from time to time approve ; 
(b) to pass aJl rules of order and by-laws 
which may be deemed necessary for the· 
proper conduct of business by the Council or 
any committee thereof and to delegate such 
powers to such committees as the Council 
may think fit ; 
(c) to confirm existing engagements of mem
bers of the staff, to engage teaching and 
administrative staffs and such other servants 
as may he required, and to prescribe the 
conditions of service of and to terminate 
such engagements; 
(d) to establish a committee of the teaching· 
staff to he called the Senate, to determine the 
conditions of membership and the duties and 
functions thereof, and to make such arrange
ments as will secure that the advice of the 
Senate is available for the members of the 
Council when necessary : 
(e) in its discretion to admit, suspend, and 
expel students and to prescribe such regula-
tions as may be necessary for the maintenance 
of order and discipline; 
(/) to fix, levy, and collect the tuition fees: 
of the students and the hoarding fees of the 
resident students and staff; 
(.q) to acquire, hold, administer, and from 
time to time to sell, lease, or otherwise dispose 
of movable and immovable property ; pro
vided that no immovable property shall be 
sold or otherwise dispc,sed of without the 
approval of the Governor; 
(h) to borrow money upon security of 
mortgage bonds, debentures or otherwise, 
subject to the approval of the Governor ; 
('i) to hold and administer any trust which 
may be committed to it for bursaries, scholar
ships, or otherwise ; 
(j) to hold, invest, and disburse moneys 
which may be subscribed or donated for 
the purposes of the institution ; 

Acl No. :t 
of 1910 .. 
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Act No. I 
of 1910. 

TRANSVAAL UNIVERSITY COLLEGE lNCORPORATIOl'\. 

Vesting of 
-certain 
property 
in Pretoria 
in the 
·Council. 

Property 
belonging to 
former 
University 
College vested 
in College 
-established 
by this Act. 

(k) to recover all moneys which may at any 
time he due to the Council, and to frame and 
enforce rules for the signature of contracts, 
powers of attorney and other documents and 
for the conduct of any legal proeeetlings for 
or against the Council ; 
(l) to establish and maintain one or more 
hostels for the use of the students ; 

(m) to do all such other aets as may he 
necessary to promote the interests and carry 
out the objects of the institution. 

10. A portion hereafter to be determined of the 
piece of ground in Pretoria known as the 
Sunnyside rrown Lands, reserved. for educational 
purposes, with the buildings thereon, shall he 
vested in the Council. 

11. All movable assets or other property 
belonging at the date of the coming into opPra
tion of this Act to the Teansvaal University 
College in connection with the Pr8toria branch 
thereof are hereby transferred to and Yeste<l in 
the University College by this Act PStablished, 
and the Council shall take ovet· all ohligatious 
and administer all trusts which at the date of the 
coming into operation of this Act art> binding 
upon or administered by the Transvaal Cniversity 
College in connection with itf::l Pretoria ln·anch, 
and all bursaries or scholarships held or granted 
at that date in connection with tlw Pretoria 
branch of the Transvaal University College shall 
so long as they eontinue iu existence be deemed 
to be so held in connection with the University 
College hy thif::l Act established. 

Hegnlations. 12. (1) The Governor may from time to time 

'Title and 
-date of 
·operation of 
Act. 

make, alter, mul rescind regulations not incon
sistent with the provisions of this Act for the 
better carrying out of the ohjects and purposes 
thereof. 

(2) All such regulations, and any alteration or 
rescission thereof, shall, within seven days after 
the same take effect, he laid on the tables of 
Parliament, if Parliament he then in session, or, 
if it be not then in session, within seven days 
after the eon~me11cernent of its next ensuing 
session. 

13. This Act may he cited for all purposes as 
the rrransvaal University College Incorporation 
Act, 1910, and shall come into operation on the 
date of its first publication as an Act in the 
Gazette.~~ 

*This date was 17tlt May, 1!!10. 
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rrRANSV AAL UNIVERSITY Cor~LEG-E INCORPORATION. 1 

ACT No.1 OF l~HO.J [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

A.CT 
To make better provision for Higher Education in Arts and 

Sciences in The Transvaal and for other purposes. 

(Asse1df'd to 27th April, I ~)1 0.) 

B E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

-<Jouncil and Legislative Assembly of The rrransvaal as 
follows:·-

1. In this Act, unless inconsistent with the Iuterpreta-
·context- tion of 

"Governor'' shall mean the officer for the 
time being administering the Government 
of this Colony, acting by and with the 

. advice of the J:i~xecntive Council thereof; 
"'Minister" shall mean the Colonial Secretary 

or any other Minister to whom the Gover
nor may f1·om time to time ar:;sign the 
administration of this Act; 

''Council" shall mean the body constituted 
in accordance with the provisions of 
section jinu· of thiH Act ; 

~·donor" shall mean any person or eorporation 
contributing to the funds of the institution 
establisht~d by this Act a capital sum of 
not less than two thousand five hundred 
pounds or an annual Rum of not les::.; than 
one hundred and fifty pounds. 

2. The constitution of the Transvaal University 
College, framed undel' Ordinance No. 7 of l!l03, 
and from time to time amended, is he1·<>hy 
abrogated. 

3. (l) From the date of coming into o1wration of 
this Act, there shall be established at Pretoria an 
institution entitled "rrhe Transvaal Uni ve1·::.;ity 
College", the objects of which shall be to IH'OYille 
~ourses of instruction and training, to condnct 
examinations, and to grant certificates in the 
Arts and Sciences and in such other subjects as 
the Governor :may f1·om time to time approve. 

(2) rrhe said college Hhall be a body corporate 
with perpetual succession, and shall under the 
name of the Transvaal UniverHity College he 

terms. 

Abrogation 
of existing 
constitution 
of Transvaal 
University 
College. 

Establish
ment ~nd 
mcorporation 
of 
'L'l'allsvaal 
University 
College. 

Act No.1 
of 1910. 
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TRANKV AAL COLT~EGE OP AGRICUL.'l'UR:bJ: 
'INCORPORA'l'ION. ;). 

AC'r ~o. 2 OF l~lH~.J [Came into operation 17th May, 1 ~HO~ 

AN 

ACT 
To provide for Agricultural Education in The Transv~~t 

and for other purposes. 

(Assented to 21th April, 1910.) 

BE IT ~JN ACTED by the King's Most Excellent Majesty,. 
by and with the ad_vice and consent of the Legislative 

Conacil 111Hl Legislative AssE'mbly of The 'rransvaal as. 
fqllows :-

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

''Governor" shall mean the officer for the time 
being administering the Government of 
this Colony acting by and with the advice 
of the FJxecutive Uouncil thereof; 

'' ::\IiniHter " shall mean the Colonial Secretary 
or any other Minister to whom the 
Governor may from time to time assign 
the administration of this Act ; 

·• Council " shall mean the body constituted in 
accordance with the provisions of section 
three of this Act ; 

" donor " shall mean any person or corpora
tion contributing to the funds of the
institution establishe<l by this Act a 
capital sum of not less than two thousand 
five hundred pounds or annual sum of not 
less than one hundred and fifty pounds. 

2. (1) From the date of coming into operation~~ 
of this Act there shall be established at Pretoria 
an institution called 'rhe Transvaal College of 
Agriculture, the objects of which shall he to pro
vide courses of instruction and training, to con
J.uct examinations and to grant certificates in 
Agricultural and Veterinary Sciences and allied 
subjects and such other subjects as the Governor 
may from time to time approve and to assist 
investigation and research in connection there-
with. 

(2) The said institution shall be a body cor
porate '\vith perpetual succession, and shall, under 
the name of 'rhe 'rransvaal College of Agricul
ture, be capable of suing and being sued and 
of purchasing or otherwise acquiring, holding or 
alienating property movable or immovable and of 
<loing and performing such acts and things as 

*This date was 17th May, 1910. 
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Act No.1 
of 1910. 

2 THAN~VAAL UNLVERHITY COLf~EGE lNCOBPOHA'l'ION. 

Consti tnt ion 
of 
governittg 
hody. 

Hetirement 
of members 
of 
governing 
l)ody. 

Vacatiou of 
office by 
mcmberRof
governh1g 
body. 

Filling of 
vacancies. 

capable of suing and being sued, and of pur
chtu;ing or otherwise acquiring, holding, and 
alienating property movable and immovable and 
of doing and performing such acts as they m;. 
bodies coq)orate may hy law do an<l perfo1·m, 
subject to the provisions of this Act. 

~"'4. The governing body of the said institution 
shall be a Council consisting of not less than ten 
members who shall be appointed by the Governor 
and shall hold office for a period of five years 
subject to the provisions hereinafter contained ; 
provided that the Governor may add to the said 
number of members of the Council for a simila1· 
term any person or persons approved by him as 
representative of any donors, and a represental 
tive or representatives of not less than 
fifty students of the said institution who 
have graduated therein, or have passed a quali.,.
fying examination recognize<l by the Council as 
equivalent to graduation therein. 

5. On the thirtieth day of J nne, 1911, and on 
the thirtieth day of J nne in every year there
after two members of the Council shall retire and 
their places shall he filled by other persons 
appointed in like manner. The order of retire
ment shall, unless such members otherwise agree 
amongst themselves, he determined by ballot 
immediately after the first appointment. A re
tiring member shaJl be eligible for reappointment. 

6. A member of the Council shall vacate his-
office-

( a) if he become insolvent or assign his 
estate for the benefit of or make any arrange
ment with his creditors; 
(b) if he become of unsound mind or be con
victed of any offence and sentenced to im
prhmnment therefor ·without the option of a 
fine; 
(c) if he be absent from such number of' 
consecutive meetings of the Council without 
the leave of the Council as may be provided 
for in the by-laws of the Council ; 
(d) if he reHign his membership or when he 
retires in accordance with section five. 

7. Any vacancy among the members of the
1 

Council caused by death or any of the circum-· 
stances described in the last preceding section 
shall be filled in the manner provided in section 
four and a member so appointed to fill the vacancy 
shall hold office for the remainder of the period· 
for which the member so vacating office but for 
such vacation of office would have held the same.· 

* Hee OoYt. Notice No. 588 of I!JIO ((l-azette J!J.rtmorrl·inal'?f, 30th May, 1!110,_ 
p. (-)!Hl). 
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Act No.2 
,of 1910. 

f) 
TJ.L\X:-iVAAJ, UOLLE<iJ:ij OF AGRICUJ/J'UR}ij 

lNCORPORA'I'ION. 

Governing 
body of the 
College of 
Agriculture. 

Retii·ement of 
members of 
the governirw 
hody. "" 

Vacation of 
()ffice by 
members of 
governing 
bl)dy. 

Filling of 
vacancies in 
govcming 
ho<ly. 

bodies corporate may by law do and perform, 
subject to the provisions of this Act or any 
amendment thereof. 

3. The governing body of the ~mid institution 
shall be a Council consisting of not less than ten 
members, who shall be appointed hy the Governor 
and shall hold of-lice for a period of five years, 
subject to the provisions hereinafter contained ; 
provided that the Governor may add to tbe said· 
numb(jr of members of the Council for a similar 
term any person or persons approved hy him as 
representative of any donors and a represent
ative or representatives of not less than fifty 
students of the said institution who have 
graduated therein or have passed a qualifying 
examination recognized hy the Council aH equiva
lent to graduation therein. 

The governing body shall he appointetl as soon 
as possible after the coming into operation of 
this Act. 

4. On the thirtieth clay of .June following the 
year in which the governing body is first 
appointed and on the thirtieth day of .] une in 
every year thereafter, two members of the 
Council shall retire and their places shall he 
filled by other persons appointed in like manner. 
rrhe order of retirement ::~hall, unless such 
members· otherwise agreP- amongst themselves, he 
determined by ballot immediately after the first 
appointment. A retiring member shall he 
eligible for reappointment. 

5. A member of the Council shall vacate his 
office-

( a) if he become insolvent or assign his 
estate for the benefit of or make any arrange
ment with his creditors ; 
(b) if he become of unsoun<l mind or he 
convicted of any offence and sentenced to 
imprisonment therefor without the option of 
a fine ; 
(c) if he be absent from such number of 
consecutive meetings of the Council without 
the leave of the Council as may be provided 
for in the by-laws of the Council; 
(d) if he resign his membership or when he 
retires in accordance with section four. 

6. Any vacancy among the members of the 
Council caused by death or any of the circum
stances described in the last preceding section 
shall be filled in the manner provided in section 
three and a member so appointed to fill the 
vacancy shall hold office for the remainder of the 
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TJL\.N~V AAL UNIVERSI'l'Y COLI.JEGE lNCJORPORATION.. 3 

8. The Council shall appoint from among its Appointmeut 
membm's a chairman and a vice-chairman who of chairman 

shall hold office for such period as the Council ~~~i;~~:;1 of 
may determine. the Council. 

9. 'l'he powers and functions of the Council Powers, etc .• 
shall be- of 

(n) to establish and carry on courses of 
instruction and training, to conduct examina
tions and grant certificates in the Arts and 
Sciences an<l such other subjects as the 
Governor may from time to time approve; 
(b) to pass all rules of order and by-laws 
which may be deemed necessary for the 
proper conduct of business by the Council or 
any eommittee thereof and to delegate such 
powers to such committees as the Council 
may think fit; 
(c) to confirm existing engagements of mem
bers of the staff, to engage teaching and 
administrative staffs and such other servants 
as may be required, and to prescribe the 
conditions of service of and to terminate 
such engagements ; 
(d) to establish a committee of the teaching 
staff to be called the Senate, to determine the 
conditions of membership and the duties and 
functions thereof, and to make such arrange
ments as will secure that the advice of the 
Senate is available for the members of the 
Council when necessary ; 
(e) in its discretion to admit, suspend, and 
expel students and to prescribe such regula
tions as may be necessary for the maintenance 
of order and discipline ; 
(/) to fix, levy, and collect the tuition fees 
of the students and the hoarding fees of the 
•·esident students and staff; 
(r/) to acyuire, hold, administer, and from 
time to time to sell, lease, or otherwise dispose 
of movable aud immovaLle property; pro
vided that no immovable property shall be 
sohl or otherwise disposed of without the 
approval of the Governor ; 
(It) to hm·t·ow money upon security of 
mortgage bonds, debentures or otherwise, 
:-mhject to the approval of the Governor ; 
(i) to hold and administer any trust which 
may be committed to it for bursaries, scholar
RhipH, or otherwise ; 
(j) to hold, invest, and disburse moneys 
which may be subscribed or donated for 
the purposes of the institution ; 

Council. 

Act No .. ! 
of 1910 ... 
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TRANSVAAL COLLEGE OF AGRICULTURE 
lNCORPORA'riON. 7 

period for which the member so vacating office 
but for such vacation of office would have held 
the same. 

7. The Council shall appoint from among its 
members a chairman and vice-chairman who 

:shall hold office for such period as the Council 
•may determine. 

8. The powers and functions ·of the Council 
:shall be:-

(a) (1) To establish and carry on courses 
of instruction and training, to conduct 
examinations and grant certificates in Agri
cultural and Veterinary Sciences and allied 
subjects, and also in such other subjects a~:-~ 
:the Governor may from time to time 
approve. 

(2 j To carry on extension work in con
nection with such subjects at such place 
or places as the Council may from time to 
time think fit. 
·(b) To make all rules of order and by-laws 
which may be deemed necessary for the 
proper conduct of business by the Council 
·or any committee thereof and to delegate 
such powers to such committees as the 
·Council may think fit. 
\(c) To engage teaching and administrative 
staffs and such other servants as may he 
required, and to prescribe the conditions of 
service of and to terminate such engage
ments. 
(d) To establish a committee of the teaching 
:staff to be called the Senate, to determine 
the conditions of membership and the duties 
and functions thereof ; and to make such 
arrangements as will secure that the advice 
of the Senate is available for the members 
•of the Council when necessary. 
(e) In its discretion to admit, suspend, 
and expel students and to prescribe such 
regulations as may be necessary for the main
·tenance of order and discipline. 
·(/) To fix, levy, and collect the tuition fees 
of the students and the boarding fees of the 
resident students and staff. 

•(g) To acquire, hold, administer, and from 
time to time to sell, lease, or otherwise dis
pose of movable and immovable property ; 
provided that no immovable property shall 
be sold or otherwise disposed of without the 
approval of the Governor. 

Appointment 
of chairman 
and vice
chairman of 
the Council. 

Powers, etc., 
of the 
Council. 

Act No.2 
of 1910. 
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Act No.1 
of 1910. 

rrRANSV AAL UNIVERSITY COLT~EGE lNCORPORATIOK. 

Vestlng of 
-certain 
property 
in Pretoria 
in the 
·council. 

Property 
.belonging to 
former 
University 
College vested 
in College 
·established 
hy this Act. 

(k) to recover all moneys which may at any 
time be due to the Council, an<l to frame and 
'enforce rules for the signature of contracts, 
powers of attorney and other documents an< t 
forthe conduct of any legal proceedings for 
or against the Council ; 
(l) to establish and maintain one or more 
hostels for the use of the students ; 

( m) to do all such other acts as lllay he 
necessary to promote the interests and carry 
out the objects of the institution. 

10. A portion hereafter to he determined of the 
piece of grouU<l in Pretoria known as the 
Sunnyside rrown Lands, reserved for educational 
purposes, with the buildings thereon, shall he 
vested in the Council. 

11. All rnovable assets or other property 
belonging at the date of the coming into O}wra
tion of this Act. to the Transvaal University 
College in connection with the P1·etoria ht·auch 
thereof are hereby transferred to and veste<l in 
the University College by this Act t>stahlished, 
and the Council shall take over all obligations 
and administer all trnsts which at the date of the 
coming into operation of this Ad are binding 
upon or administered by the T1·ausvaal Vniversity 
College in connection with its Pretoria branch, 
and all lmrsaries or scholarships held or grante<l 
.at that <late in connection with the Pretoria 
hranch of the Transvaal U 11 i versity. College shall 
so long as they continue in Pxistence he deemed 
to be so held in connection with the University 
College by this Act established. 

Regulations. 12. (l) The Governor may from time to time 

Title and 
·date of 
·operation d 
Act. 

make, alter, and rescind regulations not incon
sistent with the provisions of this Act for the 
better carrying out of the objects an<t purposes 
thereof. 

(2) All ~mch regulations, and any alteration or 
rescission thereof, shall, within seven Jays after 
the same take effect, he laid on the tables of 
Parliament, if Parliament be then in session, or, 
if it be not then in session, within seven days 
after the commeJJcement · of its next emming 
session. 

13. This Act may he cited for all purposes as 
the Transvaal U niven;ity College Incorporation 
Act, 19.1 0, and shall come into operation on the 
date of its first publication as an Act in the 
GetZ'ldlt'. ,;~ 

* This date was l 7th May, 1!)1 0. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



Act No.2 
ol1910. 

Act No.3 
of 1910. 

rrRANKV AAL COLLEG:BJ O:B, AGRICUI/fURE 
INCORPORATION. 

8 ADDI'fiONAL APPROPRIATION (1909-1910). 

Vesting of 
certain lands 
in Pretoria in 
the College. 

Regulations. 

Title aml date 
of operatioll 
of Act. 

(h) To borrow money upon security of mort
gage bonds, debentures, or otherwise, subject 
to the approval of the Governor. 
( 1:) To hold and administer any trust which 
may he committed to it for lmrsaries,scholar
shi ps, or otherwise. 
(J) rro hold, invest, and disburse moneys, 
which may be subscribed or donated for the 
purposes of the institution. 
(k) 'l'o recover all moneys which may at any 
time be due to the Council, and to frame 
and enforce rules for the signature of 
contracts, powers of attorney and other
documents and for the conduct of any legal 
proceedings for or against the Council. 
(l) To establish and maintain one or more 
hostels for the use of the students. 
(m) To do all such other acts as may be 
necessary to promote the interests and carry 
out the objects of the institution. 

9. The portion of the Pretoria rrown Lands 
donated by the Council of the Municipality of 
Pretoria to the Governor in trust for agricultural 
education shall be vested in the College by this 
Act established subject to the conditions attached 
thereto. 

10. The Governor may from time to time 
make, alter, and rescind regulations not incon
sistent with the provisions of this Act for the 
better carrying out of the objects and purposes of 
this Act. 

11. This Act may be cited for all purposes as 
the Transvaal College of Agriculture Incorpora
tion Act, 1910, ::tnd shall come into operation 
on the date of its first publication as an Act in the 
Gazette.* 

AC'l' No. a OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1 ~no. 
AN 

AC~r 
To apply a further sum not exceeding Four Hundred and 

Fifty-five Thousand Three Hundred and Fifty-three 
Pounds Sterling for the Service of the period from 
the 1st july 1909 to the 30th May 1910. 

(Assented to 21th April, 1910.) 

B E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and. consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as 
follows:-

-------------------
* This date was 17th May, 1910. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



TRANSVAAl~ COLLECm <H' AGRTCUL'l'URE' 
INCORPORATION. 5 

ACT ~0. 2 OF l~lJO.J [Came into operation 17th May, l~HO .. 

AN 

ACT 
To provide for Agricultural Education in The Transvaal 

and for other purposes. 

(Assented to 21th April, 1910.) 

BE IT EN AC'r~JD hy the King's Most Excellent Majesty,. 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Conndl alHl Legislative Assembly of The 'rransvaal as. 
follows:-

1. In this Act, unless inconsistent with the Interprcta-
context- tion of terms~ 

•· Governor " shall mean the officer for the time 
being administering tl~e Government of 
this Colony acting by and with the a(lvice 
of the Executive Council thereof; 

" }[inister" shall mean the Colonial Secretary 
or any other Minister to whom the· 

· Governor may from time to time assign 
the administration of this Act; 

.. Council'' shall mean the body constituted in 
accordance with the provisions of section 
three of this Act ; 

"" donor " shall mean any person or corpOI".t
tion contributing to the funds of the 
institution established by this Act a 
capital sum of not less than two thousand 
ti ve hundred pounds or annual sum of not 
less than one hundred and fifty pounds. 

2. (1) From the date of coming into operation':~ 
of this Act there shall be established at Pretoria 
an institution called The Transvaal College of 
Agriculture, the objects of which shall be to pro
vide courses of instruction and training, to con
duct examinations and to grant certificates in 
Agricultural and Veterinary Sciences and allied 
subjects and such other subjects as the Governor 
may from time to time approve and to assist 
investigation and research in connection there-
with. 

(2) 'rhe said institution shall be a body cor
porate with perpetual succession, and shall, under 
the name of 'rhe Transvaal College of Agricul
ture, be capable of suing and being sued and 
of purchasing or otherwise acquiring, holding or 
alienating property movable or immovable and of 
doing and performing such acts and things as 

*This date was 17th May, 1910. 
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ADDITIONAL APPROPRIA'l'ION (1909-1910). ~} 
------------------ ----- -·--

1. The public revenue of this Colony is hereby 
charged towards the service of the period from 
the 1st July 1909 to the 30th May 1~10 with a 
sum o~ Four Hundred and Fifty-five Thousand 
Three Hundred and Fifty-three pounds Sterling 
in addition to the sum provided for by the 
Appropriation (1909-1910) Act 1909. 

2. The money granted by this Act shall not be 
applied to any use, intent, or purpose, other than 
the particular· services specified in the Schedule 
thereto. 

3. The issue and payment from time to time 
by the Colonial Treasurer by warrant under the 
hand of ·the Governor of such sums of money as 
were or may be required for the purposes herein
before mentionPd (not exceeding in the whole 
the sums respectively in that behalf specified) 
shall be deemed to have been or to be proper 
issues, and the Colonial Treasurer shall in his 
accounts be allowed credit for all sums paid by 
him in pursuance of any such warrant ; and the 
receipts of the persons, to whom such sums shall 
have been so paid, shall be to him a full discharge 
for the sum or sums for which the same receipts 
shall have been respectively given. 

4. This Act may be cited for all purposes as 
the Additional Appropriation (1909-1910) Act 
1910 and shall come into operation on the 
date of its first publication as an Act in thP 
Gazette.* 

No. of 
Vote. 

Schedule. 
ORDINARY EXPENDITURE. 

Title of Vote. Accounting Officer. 

Public 
Revenue 
charged with 
£455,308 
for the 
period from 
the 1st July 
1909 to the 
30th May 
191J. 

Not to be 
applied 
otherwise 
than as 
granted. 

The Treasurer 
to make 
payments 
under 
warrant of 
the Governor. 

Title atid 
date of. 
operation of 
Ad, 

I Amount. 

3 Legislative Assembly ... Clerk of the Legislative 
Assembly 

£1,793 

4 

7 

16 

25 

27 
28 

2 

Joint Parliamentary Ex
penses 

Colonial Secretary 

Foreign Labour ... 

Pensions, Allowances and 
Gratuities 

Miscellaneous .. . .. . 
Lands and Irrigation ... 

" 
Assistant Colonial Secre

tary 
Superintendent of Foreign 

Labour 
Secretary to the Treasury 

5,39i> 

1,452 

903 

45,000 
62,000 

Total Ordinary !---
Expenditure ... £117,376 

*This date was 17th May, 1910. 
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Act No.2 
,of 1910. 

() 
TIL\~:~w AAL COLLl<JUl<j OF ....-\..(ilUCUJ..'l'UJ{g 

lNCORPORA'I'lON. 

Governing 
body of the 
College of 
Agriculti.ue. 

''!,,' 

'I 

:! 
1, 

Hetirement of 
members of 
the governirw 
body. '"' 

Vacation of 
office by 
members of 
governing 
body. 

Filling of 
vacancies in 
goveming 
ho<ly. 

bodies corporate may hy law <lo and pe1·form, 
subject to the provisions of this Act or any· 
amendment thereof. 

3. The governing body of the said institution 
shall be a Council cons!sting of not less than ten 
members, who shall be appointed by the Governor 
and shall hold office for a period of five years, 
subject to the provisions hereinafter containecl ; 
provided that the Governor may add to the sai<l 
number of members of the Council for a similar 
term any person or persons approved hy him as 
representative of any donors and a nq)rt>Hent
ati ve or rep1·esentati ves of not less than fifty 
students of the said institution who have 
gl'aduate<l therein or have passecl a qualifying 
examination recognized hy the Council as equiva
lent to graduation therein. 

The governing hocly shall be appointe<l as soon 
as possible after the coming into operation of 
this Act. 

4. On the thirtieth day of .J nne follo\ving the 
year _in which the governing body is first 
appointed an<l on the thirtieth day of ,) une in 
every year thereafter, two members of the 
Council shall retire a.nrl their places shall be 
filled by other persons appointe<l. in like manner. 
The or<le1· of retirement shall, uuless such 
mem be1·s otherwise agree amongst themselves, be 
determine<l by ballot immediately after the first 
<ippointment. A retiring member shall be 
eligible foL' re.tppointment. 

5. A member of the Council shall vacate his 
office-

(rt) if he become insolvent or assign his 
estate for the benefit of or make any anange
ment with his creditors : 
(b) if he become of uusonn<l mind or be 
convicted of any offence and sentenced to 
imprisonment theref()l' without the option of 
a fine ; 
(c) if he he absent ft·om such 11nrnber of 
COJ1Hecntive meetings of the Council without 
the leave of the Council as may be providecl 
for in the hy-law:; of the Council ; 
(d) if he L'm;ign his membership or when he 
retires in accur<lance with section j(ntr. 

6. Any vacancy among the members of the 
Comwil caused hy death or any of the circum
stances described in the last preceding section 
Rhall he filled in the manner provided in section 
thrr>e and a memher so appointed to fill the 
vacancy shall hold office for the remainder of the 
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Act No.3 
of 1910. 

Act No.4 
of 1910. 

ADDITIONAL APPROPRIATION (1909-1910). 
SOU'rH AFRICAN SCHOOL OF MINES AND rfECHNOLOGY 

10 INCORPORATION. 

Letter I 
of Vote. 

B. 

C. 

E. 

J1'. 

EXTRAORDINARY EXPENDITURE. 

Title of Vote. 

General Telephone Ex
tension 

Works and Bridges 

Purchase of hypothecated 
properties bought in by 
the Investment Board 
and on account of the 
Resettlement Loan 
Fund 

Contribution to the Trans
vaal Guaranteed Loan 
1903 

Accounting Officer. I, Amount .. 

Postmaster-General £20,000 

Secretary for Public 
Works 

Secretary for Lands 20,000 

Secretary to the Treasury 297,977 

Total Extraordinary -----
Expenditure £337,!177 

Sum~ary. 
Ordinary Expenditure 
L~xtraordinary Expenditure 

£117,376 
337,977 

£455,353 

ACT No.4 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

• 
To make provision for Mining and Technical Education 

in The Transvaal and for other purposes. 

(Assented to 21th April, 1910.) 

BE rr ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal aR 
follows:-
Interpreta- 1. In this Act, unless inconsistent with the 
tion of terms. con text-

" Governor " shall mean the officer for the time 
being administering the Government of 
this Colony, acting by and with the advice 
of the Executive Council thereof; 

" Minister " shall mean the Colonial Secretary 
or any other Minister to whom the 
Governor may from time to time assign the 
administration of this Act; 

" Council " shall mean the body constituted in 
accordance with the provisions of section 
three of this Act ; 

" donor " shall mean any person or corporation 
contributing to the funds of the institution 
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TRANSVAAL COLLEGE OF AGRICULTURE 
lNCORPORA'l'ION. . 

period for which the member so vacating oflice 
but for such vacation of office would have held 
the same. 

7 

7. The Council shall appoint from among its Appoi11lment 
members a chairman and vice-chairman who of chairman 

and vice
shall hold oflice for such perio<l as the Council ehairmau of 
may determine. the Council. 

8. The powers and fm1ctions of the Couu cil Powers, etc., 
h 1 ofthe 

S al he:- Council. 
(a) (1) To establish and carry on courses 
of instruction and training, to conduct 
examinations and grant certificates in Agri
cultural and Veterinary Sciences and allied 
subjects, and also in such other subjects as 
the Governor may from time to time 
approve. 

(2) To carry on extension work in con
nection with such subjects at such place 
or places as the Council may from time to 
time think fit. 
(b) To make all rules of order and by-laws 
which may be deemed necessary for the 
proper conduct of business by the Council 
or any committee thereof and to delegate 
such powers to such committees as the 
Council may think iit. 
(c) To engage teaching and administrative 
staffs ancl such other servants as may be 
required, and to prescribe the conditions of 
serYice of and to terminate such engage
ments. 
(d) To establish a committee of the teaching 
staff to be called the Senate, to determine 
the conditions of membership and the duties 
and functions thereof ; and to make such 
arrangements as will secure that the advice 
of the Senate is available for the members 
of the Council when necessary. 
(e) In its discretion to admit, suspend, 
and expel students and to prescribe such 
regulations as may be necessary for the main
tenance of order and discipline. 
(f) To fix, levy, and collect the tuition fees 
of the stucteuts and the boarding fees of the 
.resident students and staff. 
(.q) To acquire, hold, administer, and from 
time to time to sell, lease, or otherwise dis
pose of movable and immovable property; 
provided that no immovable property shall 
be sold or otherwise disposed of without. the 
approval of the Governor. 

Act No.2' 
of 1910. 
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SOUTH AFRICAN SCHOOL OF MINES AND TECHNOLOGY 
INCORPORATION. 11 

established by this Act, a capital sum of 
not less than two thousand five hundred 
pounds or an annual sum of not less than 
one hundred and fifty pounds. 

2. (1) Frmn the date of coming into operation 
of this Act there shall be established at Johannes
burg an institution entitled "The South African 
School of Mines and Technology," the objects of 
which shall be to provide courses of instruction 
and training, to conduct examinations and to 
grant certificates in Mining. and Engineering as 
well as other branches of applied science and in 
such other subjects as the Governor may from 
time to time approve. 

(2) The said school shall be a body corporate 
with perpetual succession and shall, under the 
name of the South African School of Mines and 
Technology, be capable of suing and being sued 
and of purchasing or otherwise acquiring, holding, 
and alienating property movable and immovable 
and of doing and performing such acts and things 
as bodies corporate may by law do and perform 
subject to the provisions of this Act. • 

3. ( 1) The governing body of the said institution 
shall be a Council eonsisting of not less than ten 
members who shall be appointed by the Governor 
and shall hold office for a period of five years 
subject to the provisions hereinafter contained. 
For such period as the Council of Education, 
Witwatersrand, shall remain in existence three 
members of the Council shall, subject to the 
approval of the Governor, be such persons as shall 
have been nominated for that purpose to the 
Governor by the said Council of Education, 
Witwatersrand. If and whenever the said Council 
of Education, Witwatersrand, shall cease to exist 
three members of the Council shall be such 
persons as the Governor shall approve as 
representative of any donors. 

(2) The Governor may add to the said number 
of members of the Council a representative or 
representatives of not less than fifty students 
of the said institution or of the South African 
School of Mines established in 1896, the Transvaal 
Technical Institute, or the Transvaal University 
College, Johannesburg, who have graduated 
therein, or in either of the said other institutions 
or have passed a qualifying examination recog
nized by the Council as equivalent to such 
graduation. 

Establish
ment and 
incorporatiou 
of the South 
African 
School of 
Mines and 
Technology. 

Constitution 
of governing 
body of the 
school.· 

Act No.4 
of 1910. 
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Act No.2 
of 1910. 

Ac-t No.3 
of 1910. 

TRANSVAAL COLLEGE OF AGRICULTURE 
lNCORPORA'riON. 

8 ADDI'riQNA L APPROPRIATION (.1909-l!HO). 

Vesting of 
certain lands 
in Pretoria in 
the College. 

Regulations. 

'l'itlc and date 
of operatio11 
of Act. 

(h) To borrow money upon security of mort
gage bonds, debentures, or otherwise, subject 
to the approval of the Governor. 
(i) To hold and ~administer any trust which 
may he committed to it for hursaries,scholar
sh ips, or otherwise. 
(J) To hold, invest, and disburse moneys. 
which may be subscribed or donated for the 
purposes of the institution. 
(k) To recover all moneys which may at any 
time be due to the Council, and to frame 
and enforce rules for . the signature of 
contracts, powers of attorney and other" 
documents and for the conduct of any legal 
proceedings for or against the Council. 
(l) To establish and maintain one or more· 
hostels for the use of the students. 
(m) To do all such other acts as may he· 
necessary to promote the interests and carry 
out the objects of the institution. 

9. The portion of the Pretoria 'rown Lands. 
donated by the Council of the Municipality of 
Pretoria to the Governor in trust for agricultural 
education shall be vested in the College by this 
Act established subject to the conditions attached 
thereto. 

10. 'rhe Governor may from time to time · 
make, alter, and rescind regulations not incon
sistent with the provisions of this Act for the 
better carrying out of the objects and purposes of · 
this Act. 

11. This Act may be cited for all purposes as . 
the Transvaal College of Agriculture Incorpora
tion Act, 1910, ~nd shall come into operation 
on the date of its first publication as an Act in the 
Gazette.* 

ACT No. i~ OF l~HO.J [Came into operation 17th May, l!HO .. 
AN 

Ac~r 
To apply a further sum not exceeding Four Hundred and 

Fifty-five Thousand Three Hundred and Fifty-three 
Pounds Sterling for the Service of the period from 
the 1st July 1909 to the 30th May 1910. 

(Assented to 21th April, 1910.) 

BE I'r ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative · 

Council and Legislative Assembly of rrhe Transvaal as 
follows:-

*This date wm; 17th May, 1910. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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of 1910. 

SOUTH AFRICAN SCHOOL OF MINES AND TECHNOLOGY 
12 INCORPORATION. 

Retirement 
of members 
of the 
governing 
borly. 

Vacation of 
office by 
members 
of the 
governing 
body. 

Filling of 
vacancies. 

Appointment 
of chairman 
and 
vice-chairman 
of Council. 
Powers, etc., 
of the 
Council. 

4. On the thirtieth day of June, 1911, and on 
the thirtieth day of June in every year thereafter 
two members of the Council shall retire and their 
places shall be filled by other persons appointed 
in like manner. The order of retirement shall. 
unless ·such members otherwise agree amongst 
themselves, be determined by ballot immediately 
after the first aJ?pointment. A retiring member 
shall be eligible for re-election. 

5. AmemberoftheCouncilshall vacatehisoffice
(a) if he become insolvent or assign his 
estate for the benefit of or make any arrange
ment with his creditors; 
(b) if he become of unsound mind or be con
victed of an offence and sentenced to imprison
ment therefor without the option of a fine ; 
(c) if he be absent from such number of 
consecutive meetings of the Council without 
the leave of the Council as may be provided 
for in the by-laws of the Council; 
(d) if he resign his membership or when he 
retires in accordance with section fottr. 

6. Any vacancy among the members of the 
Council caused by death or by any of the 
circumstances described in the last preceding 
section shall be filled in the manner provided 
by section three, and a member so appointed to 
fill the vacancy shall hold office for the remainder 
of the period for which the member so vacating 
office but for such vacation of office would have 
held the same. 

7. The Council shall appoint from among its 
members a chairman and vice-chairman who shall 
hold office for such period as the Council may 
determine. 

8. The powers and functions of the Council 
shall be-

( a) to establish and carry on courses of 
instruction and training in mining and 
engineering and allied subjects and also in 
such other subjects as may from time to 
time be approved by the Governor and to 
hold examinations and grant certificates in 
all such subjects and to carry on extension 
work in connection with such subjects at 
such place or places as the Council may from 
time to time think fit; 
(b) to pass all rules of order and by-laws 
which may be deemed necessary for the 
proper conduct of business by the Council 
or any committee thereof, and to delegate 
such powers to such committees as the 
Council may think lit; 
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ADDITIONAL APPROPRIATION (1909-1910). 9 

1. The public revenue of this Colony is hereby 
charged towards the service of the period from 
the 1st July 1909 to the 30th May 1~10 with a 
sum of Four Hundred and Fifty-five Thousand 
Three Hundred and Fifty-three pounds Sterling 
in addition to the sum provided for by the 
Appropriation (1909-1910) Act 1909. 

Public 
Revenue 
charged with 
£455,353 
for the 
period from 
the 1st July 
1909 to the 
30th May 
191::>. 

2. The money granted by this Act shall not be Not to be 
applied to any use, intent, or purpose, other than applied 
the particular services specified in the Schedule ~~~~r:;se 
thereto. granted. 

3. The issue and payment from time to time 
by the Colonial Treasurer by warrant under the 
hand of the Governor of such sums of money as 
were or may be required for the purposes herein
before mentionPd (not exceeding in the whole 
the sums respectively in that behalf specified) 
shall be deemed to have been or to be proper 
issues, and the Colonial Treasurer shall in his 
accounts be allowed credit for all sums paid by 
him in pursuance of any such warrant ; and the 
receipts of the persons, to whom such sums shall 
have been so paid, shall be to him a full discharge 
for the sum or sums for which the same receipts 
shall have been respectively given. 

4. This Act may be cited for all purposes as 
the Additional Appropriation (1909-1910) Act 
1910 and shall come into operation on the 
date of its first publication as an Act in thA 
Gazette.* 

No. of 
Vote. 

Schedule. 
ORDINARY EXPENDITURE. 

Title of Vote. Accounting Officer. 

The Treasurer 
to make 
paymentR 
under 
warrant of 
the Governor. 

Title mid 
date of 
operation of 
Aet. 

I Amount. 

3 Legislative Assembly ... Clerk of the Legislative £1,793 
Assembly 

4 Joint Parliamentary Ex-. 
" " " 

833 
penses 

7 Colonial Secretary ... Assistant Colonial Secre- 5,390 
tary 

16 Foreign Labour ... ... Superintendent of Foreign 1,452 
Labour 

25 Pensions, Allowances and Secretary to the Treasury 903 
Gratuities 

27 Miscellaneous ... ... ,, 
" " 45,000 

28 Lands and Irrigation ... Secretary for Lands . .. 62,000 

Total Ordinary 
Expenditure ... £117,376 

*This date was 17th May, 1910. 

2 

Act No.3 
o£1910. 
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SOUTH AFRICAN SCHOOL OF MINES AND TECHNOLOGY 
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(c) to confirm existing engagements of 
members of the staff, to engage a teaching 
and administrative staff and such other 
officers as may be required, and to prescribe 
the conditions of service of and to terminate 
such engagements ; 
(d) to establish a committee of the teaching 
staff to be called the Senate, to determine 
the conditions of membership and the duties 
and functions thereof, and to make such 
arrangements as will secure that the advice 
of the Senate is available for the members of 
the Council when necessary ; 
(e) in its discretion to admit, suspend, and 
expel students, and to prescribe such 
regulations as may be necessary for the 
maintenance of order and discipline ; 
(/) to fix, levy, and collect the tuition fees 
of students and the boarding fees of the 
resident students and staff ; 
(.q) to acquire, hold, administer, and from 
time to time sell, lease, or otherwise dispose 
of movable and immovable property, pro
vided that no immovable property shall be 
sold or otherwise disposed of without the 
approval of the Governor ; 
(h) to borrow money upon security of 
mortgage bonds, debentures, or otherwise, 
subject to the approval of the Governor; 
( i) to hold and administer any trust which 
may be committed to it for bursaries and 
scholarships or otherwise ; 
(j) to hold, invest, and disburse moneys 
which may be subscribed or donated for the 
purposes of the institution ; 
(k) to recover all moneys which may at any 
time be due to the Council, and to frame and 
enforce rules for the signature of contracts, 
powers of attorney, and other documents and 
for the conduct of any legal proceedings for 
or against the Council ; 
(l) to establish and maintain one or more 
hostels for the use of students; 
(m) to do all such other acts as ma)' be 
necessary to promote the interests and carry 
out the objects of the institution. 

9. The piece of land known as Plein Square, Vesting of 
Johannesburg, which was granted to the Transvaal certain 
University College by Deed of Grant dated the property in 
Twenty-thirddayofNovember,1906,togetherwith .. Johannesburg 

in the · 
all buildings and erections thereon which are at Council. · 
the date of the coming into operation of this Act · 
the property of the Transvaal University College 

Act No.4 
of 1910. 
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Act No.3 
of 1910. 

Act No.4 
of 1910. 

ADDITIONAL APPROPRIATION (1909-1910). 
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10 INCORPORATION. 

Letter I 
of Vote. 

B. 

c. 

E. 

J1'. 

EXTRAORDINARY EXPENDITURE. 

Title of Vote. 

General Telephone Ex
tension 

Works and Bridges 

Purchase of hypothecated 
properties bought in by 
the Investment Board 
and on account of the 
Resettlement Loan 
Fund 

Contribution to the Trans
vaal Guaranteed Loan 
190R 

Accounting Officer. I Amount. 

Postmaster-General £20,000 

Secretary for Public 
Works 

Secretary for Lands 20,000 

Secretary to the Treasury 297,977 

Total Extraordinary ----
Expenditure £337,!)77 

Summary. 
Ordinary Expenditure 
Extraordinary Expenditure 

£117,376 
337,977 

£455,353 

ACT No.4 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

ACT 
To make provision for Mining and Technical Education 

in The Transvaal and for other purposes. 

(Assented to 21th April, 1910.) 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as 
follows:-
lnterpreta- 1. In this Act, unless inconsistent with the 
tion of terms. con text-

" Governor " shall mean the officer for the time 
being administering the Government of 
this Colony, acting by and with the advice 
of the Executive Council thereof; 

" Minister " shall mean the Colonial Secretary 
or any other Minister to whom the 
Governor may from time to time assign the 
administration of this Act; 

" Council" shall mean the body constituted in 
accordance with the provisions of section 
three of this Act ; 

" donor " shall mean any person or corporation 
contributing to the funds of the institution 
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Act No.4. 
of 1910. 

Act No.5 
of 1910. ' 

SOUTH AFRICAN SCHOOL OF MINES AND TBCHNOLOGY 
INCORPORATION. 

UNAUTHORIZED EXPENDITURE (1!)07-0S AND 
14 1908-09). 

Property 
belonging to 
,Johannes burg 
Branch of 
former 
University 
College vested 
in the school. 

Regulations. 

Title an<l date 
o.f operation 
of Act. 

is hereby transferred to and vested in the Council 
to hold the same subject to all the conditions in 
the said Deed of Grant contained and the Registrar 
of Deeds shall make all necessaryentriesforrecord
ing the said transfer without the payment of any 
transfer duty, stamp duty, or registration charges. 

10. All movable property and other assets 
belonging at the time of the taking effect of this 
Act to the Transvaal University College in con
nection with the Johannesburg Branch thereof are 
hereby transferred to and vested in the School 
hy this Act established and the Council shall take 
over all obligations and administer all trusts 
which at the date of the coming into operation 
of this Act are binding upon or administered by 
the Transvaal University College in connection 
with its Johannesburg Branch and all bursaries 
or scholarships held or granted at that date in 
connection with the J ohanneshurg Branch of the 
Transvaal University College shall he deemed to 
he so held in connection with the said School. 

11. (1) The Governor may from time to time 
make, alter, and rescind regulations not incon
sistent with the provisions of this Act for the better 
carrying out of the objects and purposes of this Act. 

(2) All such regulations and any alterations or 
rescission thereof shall within seven days after 
the same take effect be laid on the tables of 
Parliament it Parliament be then in session, or 
if it he not then in session within seven days aftei 
the commencement of its next ensuing session. 

12. This Act may he cited for all purposes as 
the South African School of Mines and Tech
nology Incorporation Act. 1910, a11<l shall take 
effect from the date of its first publication as an 
Act in the Gazette. ':' 

ACT No.5 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 
AN 

To apply a Sum of Money not exceeding Forty-nine 
thousand eight hundred and forty pounds seventeen 
shillings and three pence sterling for the purpose of 
meeting and covering certain Unauthorized Expendi
ture during the Financial Years 1 907-08 and 1 908-09. 

(Assented to 27th April, 1910.) 

B. E IT ENACTED by the King's Most Excellt=mt Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of the Transvaal as 
follows:-

* This date was 17th .May, 1!)1 0. 
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SOUTH AFRICAN SCHOOL OF MINES AND TECHNOLOGY 
INCORPORATION. 11 

established by this Act, a capital sum of 
not less than two thousand five hundred 
pounds or an annual sum of not less than 
one hundred and fifty pounds. 

2. (1) From the date of coming into operation 
of this Act there shall be established at J oham.ies
burg an institution entitled "The South African 
School of Mines and Technology," the objects of 
which shall be to provide courses of instruction 
and training, to conduct examinations and to 
grant certificates in Mining and Engineering as 
well as other branches of applied science and in 
such other subjects as the Governor may from 
time to time approve. 

(2) The said school shall be a body corporate 
with perpetual succession and shall, under the 
name of the South African School of Mines and 
Technology, be capable of suing and being sued 
and of purchasing or otherwise acquiring, holding, 
and alienating property movable and immovable 
and of doing and performing such acts and things 
as bodies corporate may by law do and perform 
subject to the provisions of this Act. 

3. (1) 'l,he governing body of the said institution 
shall be a Council consisting of not less than ten 
members who shall be appointed by the Governor 
and shall hold office for a period of five years 
sn bject to the provisions hereinafter contained. 
For such period as the Council of Education, 
Witwatersrand, shall remain in existence three 
members of the Council shall, subject to the 
approval of the Governor, be such persons as shall 
have been nominated for that purpose to the 
Governor by the said Council of Education, 
Witwatersrand. If and whenever the said Council 
of Education, Witwatersrand, shall cease to exist 
three members of the Council shall be such 
persons as the Governor shall approve as 
representative of any donors. 

(2) The Governor may add to the said number 
of members of the Council a representative or 
representatives of not less than fifty students 
of the said institution or of the South African 
School of Mines established in 1896, the Transvaal 
Technical Institute, or the Transvaal University 
College, Johannesburg, who have graduated 
therein, or in either of the said other institutiom; 
or have passed a qualifying exam.ination recog
nized by the Council as equivalent to such 
graduation. 

E~>tablish
ment and 
incorporation 
of the South 
African 
School of 
Mines and 
Technology. 

Constitution 
·of governing 
body of the 
school. 

Act No.4 
of 1910. 
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UNAU'l'HORIZED EXPENDITURE (1 ~)07-08 AND 
1908-09). 15 

1. The public revenue of this Colony is hereby 
charged with a sum not exceeding Forty-nine 
thousand eight hundred and forty pounds seven
teen shillings and three pence sterling to meet 
certain expenditure during the financial years 
1907-08 and 1908-09, over and above the amounts 
voted or issued from the Exchequer for the 
relative services. Such expenditure is described 
on page xxv of the Report of the Auditor-General 
on the Accounts of the Colony for the financial 
year 1908-09, and is further specified in the 
Schedule to this Act. 

Revenue 
charged with 
£49,840 17s. 
3d. 
unauthorized 
expenditure. 

2. This Act may be cited as the Unauthorized Title and date 
Jijxpenditure (1907 -08 and 1908-09) Act 1910, and of operation 

of Act. shall come into operation on the date of its first 
publication as an Act in the Gazette. ')!: 

Schedule. 

No. of Vote. Title of Vote. 
I 

Accounting Officer. Amount. 

(ORDINARY EXPENDITURE.) 
(l!W7-08) ·£ s. d. 

26 Agent -General in Secretary to the 175 17 0 
London Treasury 

(1908-09) 
20 Treasury 8ecretary to the 1 

()() 0 f) 

Treasury 

22 Auditor-General Auditor-General lH 7 11 

25 Printing and Government 119 10 5 
Stationery Printer 

29 Miscellaneous Secretary to the 2,55\J 17 + 
Treasury 

33 Public Works Secretary for 36,201 12 ~ 

Public Works 

34 Works and Bridges Secretary for 8,o78 8 10 
Public Works 

(EXTRAORDIN .A.RY EXPENDITURE.) 

B. General Telephone Postmaster- 2,o2o 2 7 
Extension General 

£49,840 17 3 

* This elate was 1 7th May, 1 !ll 0. 

Act No.5 
of 1910. 
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Retirement 
of members 
of the 
governing 
body. 

Vacation of 
office by 
members 
of the 
governing 
body. 

Filling of 
vacancies. 

Appointment 
of chairman 
and 
vice-chairman 
of Council. 
Powers, etc., 
of the 
Council. 

4. On the thirtieth <lay of June, 1911, and on 
the thirtieth day of June in every year thereafter 
two members of the Council shall retire and their 
places shall be filled by other persons appointed 
in like manner. The order of retirement shall. 
unless such members otherwise agree amongst 
themselves, be determined by ballot immediately 
after the first appointment. A retiring member 
shall be eligible for re-election. 

5. A member of the Council shall vacate his office
( a) if he become insolvent or assign his 
estate for the benefit of or make any arrange
ment with his creditors; 
(b) if he become of unsound mind or be con
victed of an offence and sentenced to imprison
ment therefor without the option of a fine; 
(c) if he be absent from such number of 
consecutive meetings of the Council without 
the leave of the Council as may be provided 
for in the by-laws of the Council; 
(d) if he resign his membership or when he 
retires in accordance with section fm-lr. 

6. Any vacancy among the members of the 
Council caused by death or by any of the 
circumstances described in the last preceding 
section shall be filled in the manner provided 
by section three, and a member so appointed to 
fill the vacancy shall hold office for the remainder 
of the period for which the member so vacating 
office but for such vacation of office would have 
held the same. 

7. The Council shall appoint from among its 
members a chairman and vice-chairman who shall 
hold office for such period as the Council may 
determine. 

8. The powers and functions of the Council 
shall be-

( a) to establish and carry on courses of 
instraction and training in mining and 
engineering and allied subjects and also in 
such other subjects as may from time to 
time be approved by the Governor and to 
hold examinations and grant certificates in 
all such subjects and to carry on extension 
work in connection with such subjects at 
such place or places as the Council may from 
time to time think fit; 
(b) to pass all rules of order and by-laws 
which may be deemed necessary for the 
proper conduct of business by the Council 
or any committee thereof, and to delegate 
such powers to such committees as the 
Council may think iit ; 
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ACT No. 6 OF 1910.] [17th May, 1910. :~:, 

A 

PRIVATE ACT 
To confer Further Powers on the Council o£ the 

M unicipaHty of 1 ohannesburg. 

(Assented to 21th April, 1910.) 

W HEREAS it is expedient to amend the Johannesburg 
Municipal Ordinance 1906 and to confer further 

powers on the Council for the Municipality of Johannesburg. 
BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 

by and with the advice and consent of the Legislative 
Council and Legislative Assembly of The Transvaal, as 
follows:-

Amendment 
of section 
.fiJ1'ty-one of 
Johannesburg 
Municipal 
Ordinance 
1906. 

1. Section forty-one of the Johannesburg 
Municipal Ordinance 1906 shall be and is hereby 
amended by the addition thereto after sub-section 
(79) of the said section of the following new 
sub-sections :-- , ; I 

(7g) (a) For licensing controlling and regu
lating places used for the purpose of selling 
publicly or exposing to public sale, any 
cattle, ·horses, sheep, goats, pigs, poultry or 
other live stock. 
(79) (b) For compelling anJ regulating the 
submission to the Council of all meat or dead 
animals intended for the food of man which 
may he conveyed or transported into the 
municipal area by the owners or consignees 
of the same and at their expense in order 
that such meat or dead animals may be 
inspected and passed by the Council for 
regulating the branding or stamping of such 
meat or dead animals and the fees to be 
charged therefor and for preventing the sale 
or use of such meat or dead animals for the 
food of man until the same have been in
spected and passed by the Council. Provided 
that this sub-section shall not apply to meat 
or dead animals which may be conveyed or 
transported into the Municipal area by or 
for any person for consumption by himself 
or his household. 

*This Act was first published in the Gazette on this date. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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(c) to confirm existing engagements of 
members of the staff, to engage a teaching 
and administrative staff and such other 
officers as may be required, and to prescribe 
the conditions of service of and to terminate 
such engagements; 
(d) to establish a committee of the teaching 
staff to be called the Senate, to determine 
the conditions of membership and the duties 
and functions thereof, and to make such 
arrangements as will secure that the advice 
of the Senate is available for the members of 
the Council when necessary; 
(e) in its discretion to admit, suspend, and 
expel students, and to prescribe such 
regulations as may be necessary for the 
maintenance of order and discipline; 
(f) to fix, levy, and collect the tuition fees 
of students and the boarding fees of the 
resident students and staff ; · 
(g) to acquire, hold, administer, and from 
time to time sell, lease, or otherwise dispose 
of movable and immovable property, pro
vided that no immovable property shall be 
sold or otherwise disposed of without the 
approval of the Governor ; 
(h) to borrow money upon security of 
mortgage bonds, debentures, or otherwise, 
subject to the approval of the Governor; 
( i) to hold and administer any trust which 
may be committed to it for bursaries and 
scholarships or otherwise ; 
(j) to hold, invest, and disburse moneys 
which may be subscribed or donated for the 
purposes of the institution ; 
(k) to recover all moneys which may at any 
time be due to the Council, and to frame and 
enforce rules for the signature of contracts, 
powers of attorney, and other documents and 
for the conduct of any legal proceedings for 
or against the Council ; 
(l) to establish and maintain one or more 
hostels for the use of students ; 
( m) to do all such other acts as may be 
necessary to promote the interests and carry 
out the objects of the institution. 

9. The piece of land known as Plein Square, 
Johannesburg, which was granted to the Transvaal 
University College by Deed of Grant dated the 
Twenty-third day ofN ovember, 1906, together with 
all buildings and erections thereon which are at 
the date of the coming into operation of this Act 
the property of the Transvaal University College 

Vesting of 
certain 
property in 
Johannesburg 
in the 
Council. 

Act No.4 
of 1910. 
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2. In any case where owing to the contour of 
the ground or for other reasons it is difficult to 
connect for sewerage purposes any premises 
\Vithin the Municipality direct with a public 
sewer maintained by the Council the Council 
may make connections with and utilize any 
private drain on private ground so as to connect 
such premises with any public sewer and any 
such work carried out or authorized by the 
Council shal1 be deemed to be work done under 
the provisions of Part II of the Municipalities 
Powers of Expropriation Ordinance 1903 or any 
amendment thereof ; provided that upon such 
connection being made the said drain with which 
connection is so made shall from the point of 
such connection to the point of junction with the 
public sewer be considered and used as a com
bined or joint drain and the cost of construction, 
repair and maintenance of such combined or joint 
drain shall so far as the same shall not fall to be 
borne by the Council be paid and borne by the 
owners of premises respectively served thereby 
in such proportions as the Council shall from 
time to time adjust and settle. 

3. The Council may from time to time make, 
alter and revoke by-laws or regulations for the 
purpose of carrying out the powers and authori
ties conferred upon it under section two of this 
Act provided that any such by-laws or regula
tions shall be subject to the provisions of sections 
forty-two to fifty-five (both inclusive) of the 
Johannesburg Municipal Ordinance 1906. 

Power to 
make 
connections 
with and 
utilize private 
drains on 
private 
ground to 
connect allY 

premises whh 
public sewers. 

l'ower to 
make 
by-laws or 
regulations 
for carrying 
out powers 
conferred 
under section 
two of this 
Act. 

4. This Act may be cited for all purposes as Short title. 
the Johannesburg Municipal Private Act, 1910, 
and shall be read as one with the Johannesburg 
Municipal Ordinance 1906. 

ACT No.7 OF HHO.J [Came into operation 17th May, l~HO. 

AN 

ACT 
To make further provision relative to Government 

Industrial Schools. 

(Assented to 27th April, 1910.) 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislativt( 

Uouncil and Legislative Assembly of The Transvaal as 
follows:-

Act No.6 
of 1910. 

Ad No.7 
of 1910. 
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Act No.4 
of 1910. 

Act No.5 
of 1910. 

SOUTH AFRICAN SCHOOL OF MINEK AND TECHNOLOGY 
INCORPORATION. 

UNAUTHORIZED EXPENDITURE (l!l07-08 AND 
14 1~)()8-0!)). 

Property 
belonging to 
,Johannes burg 
Branch of 
former 
University 
College vested 
in the school. 

Regulations. 

Title and date 
of operation 
of A('t. 

is hereby transferred to and vested in the Council 
to hold the same subject to all the conditions in 
the said Deed of Grant contained and the Registrar 
of Deeds shall make all necessaryentriesforrecord
ing the said transfer without the payment of any 
transfer duty, stamp duty, or registration charges. 

10. All movable property and other assets 
belonging at the time of the taking effect of this 
Act to the Transvaal University College in con
nection with the Johannesburg Branch thereof are 
hereby transferred to and vested in the School 
by this Act established and the Council shall take 
over all obligations and administer all trusts 
which at the date of the coming into operation 
of this Act are binding upon or administered by 
the Transvaal University College in connection 
with its Johannesburg Branch and all bursaries 
or scholarships held or granted at that date in 
connection with the Johannesburg Branch of the 
Transvaal University College shall be deemed to 
be so held in connection with the said School. 

11. (1) The Governor may from time to time 
make, alter, and rescind regulations not incon
sistentwith the provisions of this Act for the better 
carrying out of the objects and purposes of this Act. 

(2) All such regulations and any alterations or 
rescission thereof shall within seven days after 
the same take effect be laid on the tables of 
Parliament it Parliament be then in session, or 
if it be not then in session within seven days after 
the commencement of its next ensuing session. 

12. This Act may he cited for all purposes as 
the South African School of Mines and Tech
nology Incorporation Act, 1910, and shall take 
effect from the date of its first publication as an 
Act in the Gazette. ':' 

ACT No. 5 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

ACT 
To apply a Sum of Money not exceeding Forty-nine 

thousand eight hundred and forty pounds seventeen 
shillings and three pence sterling for the /urpose of 
meeting and covering certain Unauthorize Expendi
ture during the Financial Years 1907-08 and 1908-09. 

(Assented to 27th April, 1910.) 

B. E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of the Transvaal as 
follows:- -

* This date was 17th May, 1910. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



Act No.7 
ol1910. 

Act No.8 
o£ 1910. 

INDUS'l'RIAL SCHOOLS. 
MINES, WORKS, MACHINERY AND CERTIFICA'l'ES 

] K AMENDMEN'l'. 

Application 
of reforma
tory law allll 
regulations to 
Government 
industrial 
Hchnols. 

.J urisd.iction 
of magistrate 
in respect of 
offences in 
Government 
industrial 
schoolH. 

Transfer of 
persons from 
industrial 
schools to 
reformatories. 

Penalties for 
inciting to 
desertion 
from 
industrial 
school. 

Title and tlate 
of operation 
of Act. 

1. The provisions of the law or regulations for 
the time being in force relative to the apprentice
ship of, and the punishments which may be 
inflicted on, the inmates of reformatories may be 
applied mutatis mutandis to persons ordered to 
be sent to a Government industrial school under 
section wixteen of Act No. 38 of 1909. 

2. The regulations mentioned in the said section 
may prescribe a list of offences committed by such 
persons at a Government industrial school which 
1;hall be tried by the nearest resident or assistant 
resident magistrate holding his court at that 
school. 

3. If, upon such enquiry as may be prescribed 
by the regulations aforesaid, a resident or assistant 
resident magistrate finds that a male person 
detained in a Government industrial school is 
unsuited for detention thereat, he may order 
such person to he removed to a reformatory to be 
therein detained till he has attained an age 
mentioned in the order, but not exceeding the 
age of twenty. 

4. Any person who directly or indirectly 
counsels, incites, or induces, whether by written 
communication or otherwise, any person detained 
in a Government industrial school to desert 
therefrom, or shall harbour, conceal, or assist any 
such person who has so deserted or prevent him 
from returning to such school, shall be guilty of 
an offence and liable on conviction to a fine not 
exceeding fifty pounds or in default of payment 
to imprisonment with or without hard labour 
for a period not exceeding six months, or to hoth 
such fine and such imprisonment. 

5. This Act may be cited for all purposes as 
the Industrial Schools Act, 1910, and shall come 
into operation on the date of its first publication 
as an Act in the Gazette. * 

Ac'r No.8 o:b-. J~no.] [For date of operation see section 
five, p. 20. 

AN 

ACT 
To amend the Mines, Works, Machinery and Certificates 

Act, 1909 (Act No. 32 of 1909). 

(Assented to 27th April, 1910.) 

B E IT EN ACTED by the King's Most Excellent Majesty 
_ by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as follows:-

* Thi:-; date waH 17th May, 1!110. 
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1908-09). 15 

1. The public revenue of this Colony is hereby 
charged with a sum not exceeding Forty-nine 
thousand eight hundred and forty pounds seven
teen shillings and three pence sterling to meet 
certain expenditure during the financial years 
1907-08 and 1908-09, over and above the amounts 
voted or issued from the Exchequer for the 
relative services. Such expenditure is described 
on page xxv of the Report of the Auditor-General 
on the Accounts of the Colony for the financial 
year 1908-09, and is further specified in the 
Schedule to this Act. 

2. This Act may be cited as the Unauthorized 
Expenditure (1907-08 and 1908-09) Act 1910, and 
shall come into operation on the date of its first 
publication as an Act in the Gazette. ')!< 

Schedule. 

Revenue 
charged with 
£49,840 17s. 
3d. 
unauthorized· 
expenditure. 

Title and date 
of operation 
of Act. 

No. of Vote. I Title of Vote. I Acco.u_n_t_in_g_o_ffi_c_e_r.----+--A-rr_l_ou_n_t_. 

(ORDINARY I EXPENDITURE.) 
(1907-08) 

26 

(1908-09) 
20 

Agent -General in 
London 

Treasury 

Secretary to the 
Treasury 

Secretary to the \ 
Treasury 

22 Auditor-General Auditor-General 

25 Printing and Government 
Stationery Printer 

29 Miscellaneous Secretary to the 
Treasury 

33 Public Works Secretary for 
Public Works 

34 Works and Bridges Secretary for 
Public Works 

(EXTRAORDINARY EXPENDITURE.) 

B. General Telephone Postmaster-
Extension General 

£ s. d. 
175 17 0 

oo 0 6 

1!:1 7 11 

119 10 .1 

2,55~ 17 4 

36,201 12 B 

8,fi78 8 10 

2,026 2 7 

£49,840 17 3 

·-----~- JJ)f-r·-~-----LAW-14-lt:NT 
*This date was 17th May, 1~~0. .., 

Act No.5 
of 1910. 
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MINES, WORKS, MACHINERY AND CERTIFICA'fES 
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1. (1) Whenever any accident shall occur at 
a mine or upon any works, an inspector of mines, 
an inspector of machinery, or an inspector of 
explosives shall hold an enquiry into the cause 
of such accident and may summon witnesses to 
give evidence thereat and examine them or 
cause them to be examined on oath. 

(2) An inspector of mines, inspector of 
machinery or an inspector of explosives may 
hold an enquiry whenever he shall have reason to 
believe that any regulations or special rules made 
under the Mines, Works, Machinery and Certifi
cates Act 1909 have been contravened or 
whenever in the opinion of the Government 
Mining Engineer it is for any other reason 
expedient that an enquiry be held as to 
occurrences at any mine or works. An inspector 
holding an enquiry under this sub-section shall 
have the same powers of summoning witnesses 
and examining or causing them to be examined 
on oath as in the case of an enquiry under sub
section (1). 

2. Paragraph (g) of section jour of the Mines, 
\Vorks, Machinery and Certificates Act 1909 
shall be and is hereby repealed and the following 
new paragraph substituted therefor:-

" (g) the manner of holding enquiries at any 
"mines or works, the procedure r to be 
" followed at. any such enquiry and the mode 
" of securing the attendance of witnesses 
" thereat". 

3. (1) Any inspector of mines, inspector of 
machinery or inspector of explosives may enter 
upon any mine or works and inspect or examine 
the same or any part thereof at any hour of the 
day or night provided he does not impede or 
obstruct the working of the mine or the carrying 
on of the works. 

(2) Whenever any such inspector finds at any 
mine or works that any thing or practice in any 
way connected therewith is dangerous or defective 
or that the absence of any thing or practice is 
calculated to cause bodily injury to any person 
and no provision exists in any law, regulation, or 
special rule requiring such thing to be done or 
not to be done or requiring such practice to be 
observed or forbidding such practice, he shall 
give notice in writing to the manager of the mine 
or works stating the particular thing, matter, or 
practice which he requires to be done or not to be 
done or observed or discontinued and give such 
instructions relative thereto as he may deem 
expedient; provided that an appeal shall lie to 

Duty of 
inspectors of 
mines etc. 
and inspectors 
of machinery 
to enquire 
into accidents 
and power to 
hold enquiries 
into other 
matters. 

Amendment 
of section four 
of Act No. 32 
of 1!)09. 

General 
powers of 
inspectors of 
mines, 
machinery 
and 
explosives. 

Act No.8 
of 1910. 
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o£ 1910 

Hi JOHANNESBURG MUNICIPAl, PRIVATE. 
-------------

ACT No. 6 OF 1910.] [17th May, 1910. «, 

A 

PRIV.ATE ACT 
To confer Further Powers on the Council o£ the 

Municipality o£ Johannesburg. 

(Assented to 27th April, 1910.) 

W HEREAS it is expedient to ame~d the Johannesburg 
Municipal Ordinance 1906 and to confer further 

powers on the Council for the Municipality of Johannesburg. 
BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 

by and with the advice and consent of the Legislative 
Council and Legislative Assembly of The rrransvaal, as 
follows:-

Amendment 
of section 
forty-one of 
,Johannesburg 
Municipal 
Ordinance 
1906. 

1. Section forty-one of the J oha:nnesburg 
Municipal Ordinance 1906 shall be and is hereby 
amended by the addition thereto after sub-section 
(79) of the said section of the following new 
sub-sections :--

(79) (a) For licensing controlling and regu
lating places used for the purpose of selling 
publicly or exposing to public sale, any 
cattle, horses, sheep, goats, pigs, poultry or 
other lin• stock. 
(79) (b) For compelling and regulating the 
submission to the Council of all meat or dead 
animals intenued for the food of man which 
may be conveyed or transported into the 
municipal area by the owners or consignees 
of the same and at their expense in order 
that such meat or dead animals may be 
inspected and passed by the Council for 
regulating the branding or stamping of such 
meat or dead animals and the fees to be 
charged therefor and for preventing the sale 
or use of such meat or dead animals for the 
food of man until the same have been in
spected and passed by the Council. Provided 
that this sub-section shall not apply to meat 
or dead animals which may be conveyed or 
transported into the Municipal area by or 
for any person for consumption by himself 
or his household. 

*This Act was first published in the Gazette on this date. 
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Act No.8 
o£ 1910. 

Act No.9 
o£ 1910. 

MINES, WORKS, MACHINERY AND CERTIFICATER 
AMENDMENT. 

PUBLIC AND RAILWAY SERVICE AND PENSIONS 
20 AMENDMENT. 

Amendment 
of section 
twel'i•e of Act 
No.32of1909. 

Title and date 
of operation 
of Act. 

the Government Mining Engineer in manner pre
scribed by regulation against any decision or 
instruction given under this section by any such 
inspector. 

4. Section twelve of the Mines, Works, Machi
nery and Certificates Act, 1909, shall be and is 
hereby amended by the insertion immediately 
after the words " of any regulation " in the second 
line thereof, of the words '' or failing to comply 
with the terms of any notice or instruction given 
under this Act or any regulation by an officer of 
the Mines Department"; and further by the 
insertion in the fourth line of the said section, 
immediately after the word " contravention " of 
the words "or noncompliance". 

5. This Act may be cited for all purposes as 
the Mines, Works, Machinery and Certificates 
Amendment Act, 1910, and shall be read as one 
with the Mines, Works, Machinery and Certificates 
Act, 1909, and shall come into operation on the 
date fixed by section fourteen of the last
mentioned Act as the date for the coming into 
operation of that Act. 

ACT No. 9 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

ACT 
To further Amend the Public Service and Pensions Act 

1908 (Act No. 19 o£ 1908), and the RailwaytService and 
Pensions Act 1908 (Act No. 20 o£ 1908). 

(Assented to 27th April, 1910.) 

BE rr ENACrrED by the King's Most Excellent MaJt:sty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as 
follows:-
Addition of 
period to 
officer's 
period of 
employment 
for pension 
purposes in 
certain 
events. 

1. If within five years after the coming into 
operation of this Act the services of any officer to 
whom Chapter III of Act No. 19 of 1908 applies 
or any officer in the Railway Service to whom 
Chapter III of Act No. 20 of 1908 applies 
be terminated by reason of the abolition of his 
own or another office or by reason of a reduction 
of, or a reorganization in, his department, there 
shall be added to his actual period of employment 
in the Public Service-
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2. In any case where owing to the contour of 
the ground or for other reasons it is difficult to 
connect for sewerage purposes any premises 
within the Municipality direct with a public 
sewer maintained by the Council the Council 
may make connections with and utilize any 
private drain on private ground so as to connect 
such premises with any public sewer and any 
such work carried out or authorized by the 
Council shall be deemed to be work done under 
the provisions of Part II of the Municipalities 
Powers of Expropriation Ordinance 1903 or any 
amendment thereof ; provided that upon such 
connection being made the said drain with which 
connection is so made shall from the point of 
such connection to the point of junction with the 
public sewer be considered and used as a com
bined or joint drain and the cost of construction, 
repair and maintenance of such combined or joint 
drain shall so far as the same shall not fall to be 
borne by the Council be paid and borne by the 
owners of premises respectively served thereby 
in such proportions as the Council shall from 
time to time adjust and settle. 

3. The Council may from time to time make, 
alter and revoke by-laws or regulations for the 
purpose of carrying out the powers and authori
ties conferred upon it under section two of this 
Act provided that any such by-laws or regula
tions shall be subject to the provisions of sections 
forty-two to fifty-five (both inclusive) of the 
Johannesburg Municipal Ordinance 1906. 

4. This Act may be cited for all purposes as 
the Johannesburg Municipal Private Act, 1910, 
and shall be read as one with the Johannesburg 
Municipal Ordinance 1906. 

Power to 
make 
connections 
with and 
utilize private 
drains on 
private 
ground to 
connect au v 
premises with 
public sewers. 

!>ower to 
make 
by-laws or 
regulations 
for carrying 
out powers 
conferred 
under section 
two of this 
Act. 

Short title. 

ACT No. 7 OF 1910.] [Came into operation 17th May, l~HO. 

AN 

ACT 
To make further provision relative to Government 

Industrial Schools. 

(Assented to 27th April, 1910.) 

B E 1 T EN ACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as 
follows:-

Act No.6 
of 1910. 

Act No.7 
of 1910. 
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AMENDMENT. 

RAILWAYS CONSTRUCTION. 21 

(a) in the case of an officer whose actual Act No.9 
period of employment is at the date of his of t 9 t 0. 
retirement less than ten years, a period equal 
to one-third of that actual period of employ-
ment; 
(b) in the case of an officer whose actual 
period of employment is at the date of his 
retirement ten years or more, a period of five 
years; 

and the period of employment for purposes of 
such an officer's pension shall, in the event afore
said, be ascertained by making such an addition 
to his actual period of employment. 

No contribution shall be payable by the officer 
in respect of any period so added. 

2. This Act may be cited for all purposes as the 
Public and Railway Service and Pensions Amend
ment Act 1910 and shall come into operation on 
the date of its first publication as an Act in the 
Gazette. * 

Title and 
date of 
operation of 
Act. 

ACT No. 10 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

ACT 
To provide for the Construction by the Railway Board of 

certain lines of railway :in this Colony and to ratify and 
approve an Agreement between the Government, the 
Railway Board, and a certain company for the con
struction of a certain other Hne of Railway in this 
Colony. 

(Assented to 27th April, 1910.) 

W HEREAS by article ten (b) of a Convention entered 
into between the Governments of the Transvaal and of 

the Orange River Colony dated the First day of June, 1908, 
the terms of which are set forth in the First Schedule to the 
Inter-Colonial Conventions Ratification Act, 1908, it was 
agreed that the Railway Board by such Convention constituted 
(and hereinafter referred to as the Board) should have power 
to construct lines of railway and to complete arrangements 
concerning the same subject to the approval of the Parlia
ments of the Colonies in which any such line is to be situated; 

And whereas the Board purposes to construct the lines of 
railway mentioned and described in the First Schedule to 
this Act. 

And whereas it is proposed in the case of the line of 
railway first mentioned in the said Schedule that part of the . 
cost of construction thereof-to wit, one hundred and fifty 

* 'l'his date was 17th :M:ay, 1910. 

Act No. tO 
of 1910. 
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Act No.7 
of 1910. 

Act No.8 
of'1910. 

INDUSTRIAL SCHOOLS. 
MINES, WORKS, MACHINERY AND CERTIFICA'l'ER 

lH· AMENDMENT. 

Application 
of reforma
tory law and 
regulations to 
Government 
industrial 
schools. 

Jurisdiction 
of magistrate 
in respect of 
offenc@R in 
Government 
industrial 
schools. 

Transfer of 
persons from 
industrial 
schools to 
1·eformatories. 

Penalties for 
i~citing to 
desertion 
from 
industrial 
school. 

Title and date 
of operation 
of Act. 

1. The provisions of the law or regulations for 
the time being in force relative to the apprentice
ship of, and the punishments which may be 
inflicted on, the inmates of reformatories may be 
applied mutatis mutandis to persons ordered to 
be sent to a Government industrial school under 
section s1:xteen of Act No. 38 of 1909. 

2. The regulations mentioned in the said section 
may prescribe a list of offences committed by such 
persons at a Government industrial school which 
shall be tried by the nearest resident or assistant 
resident magistrate holding his court at that 
school. 

3. If, upon such enquiry as may be prescribed 
by the regulations aforesaid, a resident or assistant 
resident magistrate finds that a male person 
detained in a Government industrial school is 
unsuited for detention thereat, he may order 
such person to be removed to a reformatory to be 
therein detained till he has attained an age 
mentioned in the order, but not exceeding the 
age of twenty. 

4. Any person who directly or indirectly 
counsels, incites, or induces, whether by written 
communication or otherwise, any person detained 
in a Government industrial school to desert 
therefrom, or shall harbour, conceal, or assist any 
such person who has so deserted or prevent him 
from returning to such school, shall be guilty of 
an offence and liable on conviction to a fine not 
exceeding fifty pounds or in default of payment 
to imprisonment with or without hard labour 
for a period not exceeding six months, or to both 
such fine and such imprisonment. 

5. This Act may be cited for all purposes as 
the Industrial Schools Act, 1910, and shall come 
into operation on the date of its first publication 
as an Act in the Gazette. * 

ACT No. K OF l~lJO.J [For date of operation see section 
five, p. 20. 

AN 

ACT 
To amend the Mines, Works, Machinery and Certificates 

Act, 1909 (Act No. 32 of 1909). 

(Assented to 27th April, 1910.) 

B E rr ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as follows:-

*This date was 17th May, 1 Hl 0. 
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Act No. 1 o thousand pounds sterling-shall be advanced on loan to the 
of 191 0. Board by the Government of this Colony (hereinafter 

referred to as the Government) out of the guaranteed loan 
raised under Ordinance No. 31 of 1903, and upon like terms 
to those upon which the Government raised that loan ; 

And whereas it is necessary, as hereinbefore recited, that 
the construction by the Board of each of the said lines of 
railway be approved by the Parliament of the Transvaal, so 
far as the line lies within the boundaries of this Colony ; 

And whereas by article twenty-one (b) of the said Conven
tion the Government is empowered to arrange for the 
construction upon terms approved by the Board of any line 
of railway which, in the opinion of the Board, is not likely 
to compete with any line of the Railway Administration, but 
which the Board does not wish to construct upon joint 
acr.ount; 

And whereas an Agreement has been eiitered into between 
the Government, the Board, and the Messina (Transvaal) 
Development Company, Limited, for the construction of such 
a line of railway upon terms set forth in that Agreement; 

And whereas that Agreement is subject to the ratification 
and approval of the Parliament of the Transvaal ; 

BE IT EN ACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative Council 
and Legislative Assembly of the Transvaal as follows :-
Construction 1. The construction by the Board of each of 
of certain the two lines of railway (together with all sidings, 
railway line~ stations, buildings, and other appurtenances 
according to 
the First necessary or incidental to the proper working of 
SchedulP. each railway when constructed) along routes more 
approved. particularly described in the First Schedule to 

this Act, is hereby approved. 
Cost of 2. (1) To defray part of the cost of construction 
construction. of the line first described in the said Schedule, 

and to defray the whole cost of construction of 
the other line therein described, the Board may 
employ, in each case, any surplus which, under 
article eighteen (b) of the said Convention, may 
be devoted to the purposes of the Railway 
Administration. 

(2) Towards payment of portion of the cost of 
construction of the line first described in the said 
Schedule the Government is hereby authorized 
to ad vance to the Board out of the guaranteed 
loan raised under Ordinance No. :-n of 1903 a sum 
not exceeding one hundred and fifty thousand 
pounds sterling. 'rhose moneys shall be advanced 
upon the terms and conditions following, that is 
to say:-. 

(i) the moneys advanced shall be applied by 
the Board toward such railway construction 
as is first described in the First Schedule to 
this Act; 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



MINES, WORKS, MACHINERY AND CERTIFICATES 
AMENDMENT. 19 

1. (1) Whenever any accident shall occur at 
a mine or upon any works, an inspector of mines, 
an inspector of machinery, or an inspector of 
explosives shall hold an enquiry into the cause 
of such accident and may summon witnesses to 
give evidence thereat and examine them or 
cause them to be examined on oath. 

(2) An inspector of mines, inspector of 
machinery or an inspector of explosives may 
hold an enquiry whenever he shall have reason to 
believe that any regulations or special rules made 
under the Mines, Works, Machinery and Certifi
cates Act 1909 have been contravened or 
whenever in the opinion of the Government 
Mining Engineer it is for any other reason 
expedient that an enquiry be held as to 
occurrences at any mine or works. An inspector 
holding an enquiry under this sub-section shall 
have the same powers of summoning witnesses 
and examining or causing them to be examined 
on oath as in the case of an enquiry under sub
section (1). 

2. Paragraph (g) of section four of the Mines, 
\Vorks, Machinery and Certificates Act 1909 
shall be and is hereby repealed and the following 
new paragraph substituted therefor :-

" (g) the manner of holding enquiries at any 
"mines or works, the procedure to be 
" followed at any such enquiry and the mode 
" of securing the attendance of witnesses 
" thereat". 

3. (1) Any inspector of mines, inspector of 
machinery or inspector of explosives may enter 
upon any mine or works and inspect or examine 
the same or any part thereof at any hour of the 
day or night provided he does not impede or 
obstruct the working of the mine or the carrying 
on of the works. 

(2) Whenever any such inspector finds at any 
mine or works that any thing or practice in any 
way connected therewith is dangerous or defective 
or that the absence of any thing or practice is 
calculated to cause bodily injury to any person 
and no provision exists in any law, regulation, or 
special rule requiring such thing to be done or 
not to be done or requiring such practice to be 
observed or forbidding such practice, he shall 
give notice in writing to the manager of the mine 
or works stating the particular thing, matter, or 
practice which he requires to be done or not to be 
done or observed or discontinued and give such 
instructions relative thereto as he may deem 
expedient ; provided that an appeal shall lie to 

Duty of 
inspectors of 
mines etc. 
and inspectors 
of machinery 
to enquire 
into accidents 
and power to 
hold enquiries 
into other 
matters. 

Amendment 
of section jour 
of Act No. 32 
of 1~)09. 

General 
powers of 
inspectors of 
mines, 
machinery 
and 
explosives. 

Act No.8 
of 1910. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



RAILWAYS CONS'rRUCTIOX. 

(ii) interest shall be paid half-yearly by the 
Board to the Colonial Treasurer upon any 
moneys so advanced at the same rate at 
which the said guaranteed loan is raised by 
the Government. Such interest shall be 
payable on such dates as the Colonial 
Treasurer may determine ; 
(iii) the Board shall pay to the Colonial 
Treasurer upon the same dates, a sum equal 
to ten shillings per cent. on the amount 
advanced as aforesaid to enable the Govern
ment to meet sinking fund payments due or 
to become due by it under Ordinance No. 31 
of 1903 in respect of that proportion of the 
said guaranteed loan which represents the 
amounts so advanced, or if His Majesty's 
Imperial Treasury shall certify that a greater 
sum is necessary for the purposes described 
in sub-section (2) of section six of the said 
Ordinance, then such greater sum ; 
(iv) the Board shall further pay to the 
Colonial rrreasurer on the same dates a sum 
covering the expenses incidental to the issue, 
and the management charges, of the said 
proportion ; 
(v) so long as the administration and control 
of the Central South African Railways are 
vested in the Board, the line of rail way 
mentioned in this section shall be worked 
by the Board and incorporated in and form 
part of its system of railways; and when
ever the lines of the Central South African 
Railways which are in this Colony cease to 
form part of that system all the liabilities of 
the Board in respect of the said advance 
shall cease and determine. 

3. (1) The Agreement entered into between the 
Government, the Board, and the Messina (Trans
vaal) Development Company, Limited, dated the 
Second day of April, 1910, and set forth in the 
Second Schedule to this Act, is hereby ratified 
and approved. 

(2) The line of railway the construction and 
working whereof is provided for in the said 
Agreement shall be a line of railway to be con
structed for the use of the public within the 
meaning of Ordinance No. 20 of 1903 and the 
provisions of that Ordinance shall apply for the 
purposes of the construction, maintenance, and 
equipment of that line. 

4. This Act may be cited for all purposes as the 
Railways Construction Act, 1910, and shall come 
into operation on the date of its first publication 
as an Act in the Gazettr. * 

*This date wm; 17th May, 1910. 

Ratification 
of Agreemeu t 
set forth in 
Second 
Schedule to 
this Act. 

Title and 
date of opera
tion of Act. 

Act No. 10 
of 1910. 
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Act No.8 
of 1910. 

Act No.9 
of 1910. 

MINES, WORKS, MACHINERY AND CER'riFICATES 
AMENDMENT. 

PUBLIC AND RAILWAY SERVICE AND PENSIONS 
20 AMENDMENT. 

Amendment 
of section 
twelve of Act 
No.32of1909. 

Title and date 
of operation 
of Act. 

the Government Mining Engineer in manner pre
scribed by regulation against any decision or 
instruction given under this section by any such 
inspector. 

4. Section twelve of the Mines, Works, Machi
nery and Certificates Act, 1909, shall be and is 
hereby amended by the insertion immediately 
after the words " of any regulation " in the second 
line thereof, of the words '' or failing to comply 
with the terms of any notice or instruction given 
under this Act or any regulation by an officer of 
the Mines Department" ; and further by the 
insertion in the fourth line of the said section, 
immediately after the word ''contravention" of 
the words " or noncompliance ". 

5. This Act may be cited for all purposes as 
the Mines, Works, Machinery and Certificates 
Amendment Act, 1910, and shall be read as one 
with the Mines, Works, Machinery and Certificates 
Act, 1909, and shall come into operation on the 
date fixed by section fourteen of the last
mentioned Act as the date for the coming into 
operation of that Act. · 

ACT No. 9 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

ACT 
To further Amend the Public Service and Pensions Act 

1908 (Act No. 19 of 1908), and the Railway,Service and 
Pensions Act 1908 (Act No. 20 of 1908). 

(Assented to 21th April, 1910.) 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent MaJ(jsty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as 
follows:-
Addition of 
period to 
officer's 
period of 
employment 
for "cnsion 
purposes in 
certain 
events. 

1. If within five years after the coming into 
operation of this Act the services of any officer to 
whom Chapter III of Act No. 19 of 1908 applies 
or any officer in the Railway Service to whom 
Chapter III of Act No. 20 of 1908 applies 
be terminated by reason of the abolition of his 
own or another office or by reason of a reduction 
of, or a reorganization in, his department, there 
shall be added to his actual period of employment 
in the Public Service-
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First Schedule. 

PARTICULARS OF LINES OJ!' RAILWAY. 

(1) A line of railway from either Nelspruit or Alkmaar on the Pretoria-· 
Delagoa Bay line to a point on the farm Graskop No. 27 in the District of 
Lydenburg and near to the town of Pilgrims Rest. 

(2) From a point at or near the town of Standerton on the Germiston
Volksrust line, to a point on the Klip Hiver, the line being portion of a line 
to be continued from the said point on the Klip River to a point at or near 
Vrede in the Orange River Colony. 

Second Schedule. 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE TRANSVAAL, THE 
RAILWAY BOARD, AND THE MESSINA ('l'RANSVAAI,) DEVELOPMENT 
COMPANY, LIMITED. 

AGREEMENT 

Made and entered into by and between General the Right Honourable Louis 
Botha, Prime Minister of the Transvaal, and as such acting for and on behalf 
of the Government of the Transvaal (hereinafter referred to as the Govern
ment), of the first part, 

The Honourable Henry Charles Hull, Chairman of the Railway Board 
of the Central South African Railways (hereinafter referred to as the Board) 
and as such acting for and on behalf of the Board, of the second part, and 

The Messina (Transvaal) Development Company, Limited, a company 
incorporated and registered in the United Kingdom under the laws thereof 
with limited liability, and represented herein by John Pascoe Grenfell, duly 
authorized in this behalf by that Company (hereinafter referred to as the 
Messina Company), of the third part. 

Whereas the Messina Company is desirous of having a railway line 
.constructed, maintained, and worked in the Transvaal for the use of the 
public, commencing at the railhead of the line described in item No. 5 of the 
Schedule to Act No. 10 of 19('9 of the Transvaal (hereinafter referred to as 
the Selati Extension Line) or at such other point of junction with that line 
as may be mutually agreed between the Government and the Messina Com
pany, and finishing at a point in the Zoutpansberg District Gf the Transvaal 
at or near the Messina Copper Mine, the property of the Messina Company; 

And whereas by article twenty-one (b) of the Convention set forth in the 
li"irst Schedule to Act No. 8 of I 908 of the Transvaal the Government is 
empowered to arrange for the construction by private enterprise of such ~1 
line upon terms approved by the Board : 

Ancl whereas the Government has arranged for the construction of such a 
line upon terms set forth in this Agreement and the Board has signified, as 
it doth hereby signify, its approval of those terms : 

Now therefore these presents witnesseth that the parties hereto do hereby 
covenant and agree with each other in manner following, that is to say :-

PRELIMINARY. 

1. In this Agreement-
" the line" shall mean the line of railway to be constructed under this 

Agreement commencing at the railhead of the line described in item 
No. 5 of the Schedule to Act No. 10 of 1909 of the Transvaal or at 
such other point of junction with that line as may be mutually 
agreed between the Government and the Messina Company, and 
finishing at or near the Messina Copper Mine in the Zoutpansberg 
District, and shall include all lands used for the same and all works 
and buildings of every description on or about or in connection 
therewith, together with all fixtures, fittings, instruments and 
accessories, stationA, crossing places, sidings, signals and telegraphic 
and teler,honic communications, and all other equipment necessary 
for working the railway, excepting engines and rolling stock ; 

"coAt of the line " shall n.ean-
(a) the cost of the labour employed and the material used in 

constructing the line ; and 
(b) the cost of expropriating land or rights in or over land ; and 
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(a) in the case of an officer whose actual Act No. 9 
period of employment is at the date of his of 1910. 
retirement less than ten years, a period equal 
to one-third of that actual period of employ-
ment; 
(b) in the case of an officer whose actual 
period of employment is at the date of his 
retirement ten years or more, a period of five 
years; 

and the period of employment for purposes of 
such an officer's pension shall, in the event afore
said, be ascertained by making such an addition 
to his actual period of employment. 

No contribution shall he payable by the officer 
in respect of any period so added. 

2. This Act may be cited for all purposes as the 
Public and Railway Service and Pensions Amend
ment Act 1910 and shall come into operation on 
the date of its first publication as an Act in the 
Go.zette. * 

Title and 
date of 
operation of 
Act. 

ACT No. 10 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

ACT 
To provide for the Construction by the Railway Board of 

certain Hnes of railway in this Colony and to ratify and 
approve an Agreement between the Government, the 
Railway Board, and a certain company for the con
struction of a certain other Hne of Railway in this 
Colony. 

(Assented to 27th April, 1910.) 

W HJ£l{EAS by article ten (b) of a Convention entered 
into between the Governments of the Transvaal and of 

the Orange River Colony dated the First day of June, 1908, 
the terms of which are set forth in the First Schedule to the 
Inter-Colonial Conventions Ratification Act, 1908, it was 
agreed that the Railway Board by such Convention constituted 
(and hereinafter referred to as the Board) should have power 
to construct lines of railway and to complete arrangements 
concerning the same subject to the approval of the Parlia
ments of the Colonies in which any such line is to be situated; 

And whereas the Board purposes to construct the lines of 
railway mentioned and described in the First Schedule to 
this Act. 

And whereas it is proposed in the case of the line of 
railway first meutioned in the said Schedule that part of the 
cost of cotastruction thereof-to wit, one hundred and fifty 

*This date was 17th May, 1910. 

Act No. 10 
of 1910. 
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(c) the cost of the survey of the route and of the preparation o
0

ff Act No. 10 
the plans, specifications and estimates for the construction of 1910. 
the line ; and 

(d) the cost of raising on loan the moneys hereinafter mentioned 
and any interest payable thereon prior to the opening of the 
line for traffic, less interest earned by the placing out at 
interest of those moneys as hereinafter provided. 

In the cost of so raising moneys shall be included any discount on the 
issue of debentures (as hereinafter provided), any underwriting commissions, 
bankers' charges, stamp duties, expenses of advertising and registration, and 
all other expenses incidental to the raising of the said moneys. 

PART I. 

FINANCIAL PROVISIONS. 

2. The Messina Company undertakes within three months after the 
ratification of this Agreement by Parliament to form a company (hereinafter 
referred to as the Railway C0mpany) for the express purpose of constructing 
the line and carrying out the provisions of this Agreement, and to procure 
the registration of the Railway Company as a company with limited liability 
with a memorandum and articles of association (to be approved by the 
Government) enabling it to carry out this Agreement and to assume all the 
rights, powers, obligations, and liabilities conferred and imposed by this 
Agreement upon the Railway Company. That Company shall be provided 
with a reasonable share capital, and shall have a place of business in the 
Transvaal. 

3. The Railway Company shall from time to time provide moneys 
sufficient to defray the cost of the line, which it is estimated will not exceed 
seven hundred and fifty thousand pounds sterling (£750,000). 

4. The moneys for defraying the cost of the line shall be raised by the 
issue by the Railway Company of debentures constituting according to the 
laws of the Transvaal a first charge upon the property and assets of the 
Uailway Company. The Govemment guarantees that it will pay to the 
Railway Company in each year such a sum of money as will, when added to 
the profits of the line (if any) for that year, be sufficient to pay interest at 
the rate of two pounds per cent. for that year on those debentures. If in any 
year the profits of the line are sufficient to pay interest at the rate of two 
pounds per cent. on those debentures the Government shall be discharged in 
respect of that year from any liability under its guarantee. The Messina 
Company guarantees that it will pay to the Railway Company in each year 
such sum of money as will. when added to the profits of the line (if any) for 
that year and to the sum (if any) paid by the Governmeut to the Railway 
Company in accordance with this article, enable the Railway Company to pay 
the balance of the interest, over and above two per cent., on those debentures. 
If in any year the profits of the line are sufficient to pay interest on the 
debentures the Messina Company shall be discharged in respect of that year 
from any liability under this guarantee. The Messina Company further 
guarantees that if default be made· by the Railway Company in 
paying any part of the capital sums owing on the debentures as and 
when the same becomes due, it will pay such amount owing on the said 
debentures as cannot be satisfied out of the assets of the Railway Company. 
" Profits of the line" shall, for the purposes of this article, mean the revenue 
derived from the working of the line after deducting working expenses as in 
article 8ia:teen is defined. The revenue derived from any traffic over the line 
during the period of its construction shall be devoted to the payment of 
interest on the tilaid debentures, but the Government and the Board may 
agree with the Railway Company that any part of such revenue be paid to 
the contractor. 

5. The date or dates of the issue of the said debentures, the rate of 
interest payable by the Railway Company thereon, the date of redemption, 
and all the conditions of issue and the payment of underwriting commissions 
shall be arranged in consultation with a competent financial authority 
nominated by the Government, but shall be subject in every such case to the 
approval of the Government. 

6. The guarantees aforesaid of the Government and the Messina Com
pany shall be stated on the face of the debentures aforesaid, and shall operate 
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Act No. 1 o thousand pounds sterling-shall be advanced on loan to the 
of 191 0. Board by the Government of this Colony (hereinafter 

referred to as the Government) out of the guaranteed loan 
raised under Ordinance No. 31 of 1903, and upon like terms 
to those upon which the Government raised that loan ; 

And whereas it is necessary, as hereinbefore recited, that 
the construction by the Board of each of the said lines of 
railway be approved by the Parliament of the Transvaal, so 
far as the line lies within the boundaries of this Colony ; 

And whereas by article twenty-one (b) of the said Conven
tion the Government is empowered to arrange for the 
construction upon terms approved by the Board of any line 
of railway which, in the opinion of the Board, is not likely 
to compete with any line of the Railway Administration, but 
which the Board does not wish to construct upon joint 
account; 

And whereas an Agreement has been entered into between 
the Government, the Board, and the Messina (Transvaal) 
Development Company, Limited, for the construction of such 
a line of railway upon terms set forth in that Agreement; 

And whereas that Agreement is subject to the ratification 
and approval of the Parliament of the Transvaal ; 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative Council 
and Legislative Assembly of the Transvaal as follows:-
Com;truction 1. The construction by the Board of each of 
of certain the two lines of railway (together with all sidings, 
railway lines stations, buildings, and other appurtenances 
according to 
the First necessary or incidental to the proper working of 
Schedulf', each railway when constructed) along routes more 
approved. particularly described in the First Schedule to 

this Act, is hereby approved. 
Cost of 2. (1) rro defray part of the cost of construction 
construction. of the line first described in the said Schedule, 

and to defray the whole cost of construction of 
the other line therein described, the Board may 
employ, in each case, any surplus which, under 
article eighteen (b) of the said Convention, may 
be devoted to the purposes of the Railway 
Administration. 

(2) Towards payment of portion of the cost of 
construction of the line first described in the said 
Schedule the Government is hereby authorized 
to ad vance to the Board out of the guaranteed 
loan raised under Ordinance No. 31 of 1903 a sum 
not exceeding one hundred and fifty thousand 
pounds sterling. Those moneys shall be advanced 
upon the terms and conditions following, that is 
to say:-

(i) the moneys advance<! shall be applied by 
the Board toward such railway construction 
as is first described in the First Schedule to 
this Act; 
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from the dates on which those debentures are issued. Any moneys raised by 
the Hailway Company by the issue of those debentures and not immediately 
required for the cost of the line shall be placed at interest with such person, 
bank, or corporation and in such manner and upon such terms as to interest 
or otherwise as the Government shall approve, and any interest so earned 
shall be devoted by the Railway Company towards the payment, during the 
construction of the line, of intere;;;t on the debentures. 

PART II. 

CONS'l'IWCTION OF' LINE. 

7. The line shall be constructed along a route to be agreed between the 
Government and the Messina Company, and the Government shall, at the 
cost of the Hailway Company, cause a detailed survey of that route to be 
made. The Messina Company shall, within fourteen days after the ratifica
tion of this Agreement by the Parliament of the Transvaal, place sufficient 
funds at the disposal of the Government to carry out the survey and to 
prepare plans, specifieations, and estimates for the construction of the line. 
The survey shall thereupon be commenced, and as soon as it is complete, the 
plans, specifications. and estimates aforesaid shall be prepared and submitted 
for the approval of the Board and of the Railway Company, and, when so 
approved, slJall be deemed to be incorporated in this Agreement. 

8. As soon as such approval shall have been received, the Government 
shall, on behalf of the Hailway Company, call for public tenders for the con
struction of the line. The conditions of such tenders shall, as far as 
praeticable, be in accordance with the conditions of tenders called for in the 
com;truction of the Selati Extension line. The Board shall have the right to 
tender upon those conditions of tender. 

9. The Government undertakes to submit each tender to the Raihvay 
Company for its consideration, and the tender mutually agreed upon between 
the Government and the Hailwa) Company shall he accepted; provided that, 
if the Government and the Railway Company are unable to agree as to the 
tender to be accepted, or in the event of their agreeing not to accept any 
tender received from persons other than the Board, the Board shall coustruct 
the line, and, if in that event the cost of construction exceed. the amount of 
the lowest tender, the Board shall state to the Government and the Railway 
Company the cause why that amount has been exceeded. 

10. The Railway Company shall enter into a written contract for the 
construction of the line with the person whose tender is accepted. That 
contract shall be executed within one month after the date of the acceptance 
of the tender or (as the case may be) of the determination not to acc~pt any 
tender as in the last preceding article is provided. The said contract shall 
be in the form used by the Board for railway construction contracts, so far as 
such form is applicable. 

11. It shall be a condition of the contract that work he commenced upon 
the line within two months after the date of the execution of the contract. 
The line shall be completed and ready for traffic within such period as shall 
be mutually determined by the Government and the Hailway Company. 

12. If the Board do not construct, the line, it shall be conHtructed under 
the direction and supervision of engineers appointed by the Board, and the 
expenses incidental thereto shall, for the purpose of this Agreement, be 
deemed to he part of the cost of the line. 

13. The Government unuertakes to grant to the Railway Company for 
the construction of the line the use of auy unoccupied Crown land free of 
charge and the use of any occupied Crown land on the same terms and con
ditions as such land may he used when a railway is being constructed by the 
Government. The Government further undertakes to apply the provisions of 
the law relating to expropriation of land for railway purposes, in order that 
such land or rigl:tts as are necessary for the construction ancl equipment of 
the line may be acquired for those purposes. In the construction and working 
of the line the Railway Compauy and the contractors shall be subject to any 
laws or statutory regulations in force relating to railways for the usc of the 
public. 

14. All materials for or incidental to the construction of the line shall be 
conveyed. at railway construction rates over those lines open for traffic which 
a.re under the control of the Board. 
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(ii) interest shall be paid half-yearly by the 
Board to the Colonial Treasurer upon any 
moneys so advanced at the same rate at 
which the said guaranteed loan is raised by 
the Government. Such interest shall be 
payable on such dates as the Colonial 
Treasurer may determine ; 
(iii) the Board shall pay to the Colonial 
Treasurer upon the same dates, a sum equal 
to ten shillings per cent. on the amount 
advanced as aforesaid to enable the Govern
ment to meet sinking fund payments due or 
to become due by it under Ordinance No. 31 
of 1903 in respect of that proportion of the 
said guaranteed loan ~hich represents the 
amounts so advanced, or if His Majesty's 
Imperial Treasury shall certify that a greater 
sum is necessary for the purposes described 
in sub-section (2) of section six of the said 
Ordinance, then such greater sum ; 
(iv) the Board shall further pay to the 
Colonial Treasurer on the same dates a sum 
covering the expenses incidental to the issue, 
and the management charges, of the said 
proportion ; 
(v) so long as the administration and control 
of the Central South African Railways are 
vested in the Board, the line of rail way 
mentioned in this section shall be worked 
by the Board and ·incorporated in and form 
part of its system of railways; &nd when
ever the lines of the Central South African 
Railways which are in this Colony cease to 
form part of that system all the liabilities of 
the Board in respect of the said advance 
shall cease and determine. 

3. (1) The Agreement entered into between the 
Government, the Board, and the Messina (Trans
vaal) Development Company, Limited, dated the 
Second day of April, 1910, and set forth in the 
Second Schedule to this Act, is hereby ratified 
and approved. 

(2) The line of railway the construction and 
working whereof is provided for in the said 
Agreement shall be a line of railway to be con
structed for the use of the public within the 
meaning of Ordinance No. 20 of 1903 and the 
provisions of that Ordinance shall apply for the 
purposes of the construction, maintenance, and 
equipment of that line. 

4. This Act may be cited for all purposes as the 
Railways Construction Act, 1910, and shall come 
into operation on the date of its first publication 
as an Act in the Gazette. ~"' 

*This <Late was 17th May, l!HO. 

23 
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15. The line shall be of a gauge of three feet six inches, and shall be 
constructed so as to conform, as regards rails, sleepers, and other materials, 
and as regards gradients and curves, with the standard prescribed in the 
agreement for the construction of the Selati Extension line. The Board, in 
consultation with the Railway Company, shall determine the sites for stations, 
crossing places, halts, water stations, and other requirements. as well as from 
time to time any alterations thereof or additions thereto. The Board shall, 
subject to the approval of the Railway Company, determine any improve
ments, additions, or alterations to the line, which shall be made at the cost of 
the Railway Company. 

PART IIJ. 

'WORKING OF' THE LINE. 

16. The· line shall be worked on behalf of the Company by the Board aH 
part of the railway system of the Central South African Railways. The 
Board shall, for the purpose of working the line, employ such staff and provide 
such engines, rolling stock, equipment, and other things as are necessary for 
dealing properly with traffic thereon. The working expenses of the line shall 
include-

( a) a charge for the hire of engines from the Board at the rate of 10 
per cent. per annum on their value ; 

(b) a charge for the hire of rolling stock, tarpaulins, ropes, and chains, 
at the Harne rates as are at the date of this Agreement charged 
bet ween the various South Afdcan Railway Administrations ; 

(c) the actual cost of transport, station services, maintenance, and 
supervision of the line and of the engines and rolling stock 
provided for the working of the traffic thereon, and the actual 
cost of the general administration of the line, in so far as the same 
is ascertainable, including contribution to superannuation, sick, 
and other staff funds ; and 

(d) where the charges for the services referred to in the last preceding 
sub-section are not exactly ascertainable, an allowance in respect 
thereof, calculated on the same basis as the expenses of the 
railway branch lines of the Central South African Railways system. 

"Working expenses" shall not include interest on the debentures 
referred to in Part I of this Agreement. 

17. The fares to be charged .for the conveyance of passengers and the 
freight to be charged for the transport of goods over the line shall, from time 
to time, be fixed by the Board after consultation with the Railway Company, 
and shall, as nearly as possible, be in accordance with the fares and freight 
which are for the time being ehargeable on the Central South African Rail
ways system, but so, that, if posE~ible, the line shall, after payment of working 
expenses, earn sufficient to pay interest at the rate of not less than 6 per cent. 
per annum on the moneys expended in accordance with this Agreement for the 
cost of the line ; provided that no such charges shall be fixed as would discourage 
traffic over the line or the development of the district served thereby. 

18. The Board shall transmit to the Railway Company within six weeks 
after the thirtieth day of June and the thirty-first day of December in every 
year, after the opening of the line, or at such other periods as may from time 
to time be agreed between the Board and the Railway Company, a pro
visional statement showing the moneys received in respect of the working of 
the line by the Board and the working expenses thereof during the half-year 
ending on those dates or (as the case ma.y be) during any other periods 
so agreed upon. Within three months after the transmission to the Railway 
Company of the provisional statement the auditor of the Board's accounts 
shall transmit to the Railway Company a final statement certified by him t.o 
be correct. Such final statement shall, for the purpose of the next succeed
ing article, be accepted by the Railway Company as correct. If the final 
statement transmitted disclose the necessity for an adjustment of accounts1 

the adjustment shall be made forthwith. If the Railway Company desires to 
inspect the records setting out the receipts and working expenses of the line 
for any such half-year or period, as recorded in the offices of the Board, those 
records shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officer of 
the Railway Company as it may in writing appoint. 

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

Act No. 10 
of 1910. 
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First Schedule. 

PARTICULARS OF LINES OF RAILWAY. 

(1) A line of railway from either Nelspruit or Alkmaar on the Pretoria
Delagoa Bay line to a point on the farm Graskop No. 27 in the District of 
I .. ydenburg and near to the town of Pilgrims Rest. 

(2) From a point at or near the town of Standerton on the Germiston
Volksrust line, to a point on the Klip Hiver, the line being portion of a line 
to be continued from the said point on the Klip River to a point at or near 
Vrede in the Orange River Colony. 

Second Schedule. 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE TRANSVAAL, THE 
RAILWAY BOARD, AND THE MESSINA (TRANSVAAL) DEVELOPMENT 
COMPANY, LIMITED. 

AGREEMENT 

Made and entered into by and between General the Right Honourable Louis 
Botha, Prime Minister of the Transvaal, and as such acting for and on behalf 
of the Government of the Transvaal (hereinafter referred to as the Govern
ment), of the first part, 

The Honourable Henry Charles Hull, Chairman of the Railway Board 
of the Central South African Railways (hereinafter referred to as the Board) 
and as such acting for and on behalf of the Board, of the second part, and 

The Messina. (Transvaal) Development Company, Limited, a company 
incorporated and registered in the United Kingdom under the laws thereof 
with limited liability, and represented herein by John Pascoe Grenfell, duly 
authorized in this behalf by that. Company (hereinafter referred to as the 
Messina Company), of the third part. 

Whereas the Messina Company is desirous of having a milway line 
constructed, maintained, and worked in the Transvaal for the use of the 
public, commencing at the railhead of the line described in item No.5 of the 
Schedule to Act No. 10 of 19C9 of the Transvaal (hereinafter referred to as 
the Selati Extension Line) or at such other point of junction with that line 
as may be mutually agreed between the Government. and the Messina Com
pany, and finishing at a point in the Zoutpansberg District c.f the Transvaal 
at or near the Messina Copper Mine, the property of the Messina Company; 

·And whereas by article twenty-one (b) o£ the Convention set forth in the 
First Schedule to Act No. 8 of 1908 of the Transvaal the Government is 
empowered to arrange for the construction by private enterprise of such a 
line upon terms approved by the Board : 

And whereas the Government has arranged for the construction of such a 
line upon terms set forth in this Agreement and the Board has signified, as 
it doth hereby signify, its approval of those terms : 

Now therefore these presents witnesseth that the parties hereto do hereby 
covenant and agree with each other in manner following, that is to say :-

PRELIMINARY. 

1. In this Agreement-
" the line" shall mean the line of railway to be constructed under this 

Agreement commencing at the railhead of the line described in item 
No. 5 of the Schedule to Act No. 10 of Hl09 of the Transvaal or at 
such other point of junction with that line as may be mutually 
agreed between the Government and the Mfssina Compa11y, and 
finishing at or near the Messina Copper Mine in the Zoutpansberg 
District, and shall include all lands used for the same and all works 
and buildings of every description on or about or in connection 
therewith, together with all fixtures, fittings, instrume11ts and 
accessories, stations, crossing placeR, sidings, signals and telegraphic 
and telephonic communications, and all other equipment necessary 
for working the railway, excepting engines and rolli11g stock ; 

"cost of the line" shall n1ean-
(a) the cost of the labour employed and the material uAed in 

constructing the line ; and 
(b) the cost of expropriating land or rights in or over laud ; and 
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19. If the moneys received in respect of the working of the line by the 
Board during any such half-year or other period agreed as aforesaid exceed 
the working expenses for that half-year or other period, the excess shall be 
paid by the Board to the Railway Company. If the working expenses 
during any such half-year or other period agreed as aforesaid exceed the 
moneys received in respect of the working of the line by the Board for that 
half-year or other period, the deficit shall be paid to the Board by the 
Railway Company, or, failing such payment by the Railway Company 
within six weeks after the same is due, by the Messina Company. If the 
Messina Company also fails to pay such deficit within a period of four weeks 
after payment is due from it, the Board may discontinue the working of the 
line. 

20. The Railway Company may, before any notice of intention is given 
by the Board to expropriate the line under Part IV of this Agreement, give to 
the Board not less than one year's notice of its intention to terminate those 
provisions of this Agreement which relate to the working of the line by the 
Board, and, at the expiry of such notice, the Railway Company may itself 
work the line. If thereafter the Railway Company discontinue the working 
of the line, the Board may enter upon and take possession of the line and the 
buildings, and any engines, rolling stock, and railway equipment found 
thereon, and work the line at its own cost and for its own benefit, subject. to 
its maintaining the line, buildings, engines, rolling stock, and equipment in 
proper repair ; provided that the Railway Company may, at the expiry of 
six months' notice of such its intention, resume the working of the line. 

21. During any such time as the Railway Company is working the line 
under the last preceding article, it shall have the use free of charge of any 
passenger or goods station at which the line joins any other line under the 
control of the Board. In all other respects the right to use during that time 
any other property of the Board shall be upon terms agreed upon between 
the Board and the Railway Company. 

22. "Working of the line" shall, when used in relation to its working 
by the Railway Company, mean, unless the Board otherwise agrees, the 
running of not less than three trains per week for the conveyance of traffic in 
each direction for the throughout distance of the route and at such scheduled 
times as the Board may approve. 

PART IV. 

EXPROPRIATION. 

23. The Board may expropriate the line at the expiry of ten years from 
the date of the completion of the line on payment of-

(a) the cost of the line and of any improvements thereon which have 
been made by the Railway Company and previously approved by 
the Board, less depreciation calculated on the following annual 
percentages :-

(1) in respect ofrails, £4 per cent. ; 
(2) in respect of sleepers, £7 per cent. ; 
(3) in respect of railway fencing, £4 per cent.; 
(4) in respect of bridge superstructure, £2 per cent. 
(5) in respect of brick buildings, £2 per cent.; 
(6) in respect of wood and iron buildings, £7 ~ per cent. ; 
(7) in respect of weighing machines, £I 0 per cent. ; 
(8) in respect of water tauks, columns, and piping, £7! per 

cent.; 
(9) in respect of telegraphs and telephones, £4 per cent. 

(b) a bonus of five pounds per cent. on the net amount ascertained in 
accordance with paragraph (a). 

24. The Board may also expropriate the line at any period before the 
expiry of ten years from its completion on payment of the amounts ascer
tained in accordance with the last preceding article, together with any loss on 
the working of the line and any shortfall of interest on the debentures 
referred to in Part I which has been paid by the Messina Company or the 
Railway Company. 
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(c) the cost of the survey of the route and of the preparation of 
the plans, specifications and estimates for the construction of 
the line ; and 

(d) the cost of raising on loan the moneys hereinafter mentioned 
and any interest payable thereon prior to the opening of the 
line for traffic, less interest earned by the placing out at 
interest of those moneys as hereinafter provided. 

In the cost of so raising moneys shall be included any discount on the 
issue of debentures (as hereinafter provided), any underwriting commissions, 
bankers' charges, stamp duties, expenses of advertising and registration, and 
all other expenses incidental to the raising of the said moneys. 

PART I. 

FINANCIAL PROVISIONS. 

2. The Messina Company undertakes within three months after the 
ratification of this Agreement by Parliament to form a company (hereinafter 
referred to as the Railway C0mpany) for the express purpose of constructing 
the line and carrying out the provisions of this Agreement, and to procure 
the registration of the Railway Company as a company with limited liability 
with a memorandum and articles of association (to be approved by the 
Government) enabling it to carry out this Agreement and to assume all the 
rights, powers, obligations, and liabilities conferred and imposed by this 
Agreement upon the Railway Company. That Company shall be provided 
with a reasonable share capital, and shall have a place of business in the 
Transvaal. 

3. The Railway Company shall from time to time provide moneys 
sufficient to defray the cost of the line, which it is estimated will not exceed 
seven hundred and fifty thousand pounds sterling ( £7 50, 000). 

4. The moneys for defraying the cost of the line shall be raised by the 
issue by the Railway Company of debentures constituting according to the 
laws of the Transvaal a first charge upon the property and assets of the 
Hailway Company. The Government guarantees that it will pay to the 
Railway Company in each year such a sum of money as will, when added to 
the profits of the line (if any) for that. year, be sufficient to pay interest at 
the rate of two pounds per cent. for that year on those debentures. If in any 
year the profits of the line are sufficient to pay interest at the rate of two 
pounds per cent. on those debentures the Government shall be discharged in 
respect of that year from any liability under its guarantee. The Messina 
Company guarantees that it will pay to the Railway Company in each year 
such sum of money as will. when added to the profits of the line (if any) for 
that year and to the sum (if any) paid by the Government to the Railway 
Company in accordance with this article, enable the Railway Company to pay 
the balance of the interest, over and above two per cent., on those debentures. 
If in any year the profits of the line are suffi~ient to pay interest on the 
debentures the Messina Company shall be discharged in respect of that year 
from any liability under this guarantee. The Messina Company further 
guarantees that if default be made by the Railway Company in 
paying any part of the capital sums owing on the debentures as and 
when the same becomes due. it will pay such amount owing on the said 
debentures as cannot be satisfied out of the assets of the Railway Company. 
" Profits of the line" shall, for the purposes of this article, mean the revenue 
derived £Tom the working of the line after deducting working expenses as in 
article 8'ia:teen is defined. The revenue derived from any traffic over the line 
during the period of its construction shall be devoted to the payment of 
interest on the 5laid debentures, but the Government and the Board may 
agree with the Railway Company that any part of such revenue be paid to 
the contractor. 

5. The date or dates of the issue of the said debentures, the rate of 
interest payable by the Railway Company thereon, the date of redemption, 
and all the conditions of issue and the payment of underwriting commissions 
shall be arranged in consultation with a competent financial authority 
nominated by the Government, but shall be subject in every such case to the 
approval of the Government. 

6. The guarantees aforesaid of the Govemment and the Messina Com
pany shall be stated on the face of the debentures aforesaid, and shall operate 
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PART V. 

MISCELLANEOUS. 
25. The Go\rernment undertakes not to construct within a. period of ten 

years from the date of this Agreement any railway north of the Zoutpans
berg range within a distance of fifty miles of the line, but nothing in this 
article contained shall prevent either the Government or the Board from 
constructing any railway line connecting with the line at any point. 

26. This Agreement shall be subject to ratification by the Parliament of 
the Transvaal, and the Government undertakes to introduce in that Parliament 
at its next session a Bill-

(a) ratifying and approving this Agreement; and 
(b) enabling the Railway Expropriation Laws of the Transvaal to be 

applied for purposes incidental to the construction, maintenance, 
and equipment of the line. 

27. Neither the Messina Company nor the Railway Company shall have 
the right to sell, lease, or otherwise di~pose of the line or of their respective 
interests therein or of any of the rights conferred upon them or either of them 
under this Agreement. 

28. Nothing in this Agreement contained which imposes an obligation 
upon the Railway Company shall be deemed to relieve the Messina Company 
of any obligation which in the interpretation of this Agreement has to be 
fulfilled by the Messina Company. 

IN WITNESS WH]!;REOF this Agreement has been signed on behalf of the 
parties hereto this Second day of April, 1910. 

LOUIS BOTHA, 
·witnesses : Fo1· the Transvaal Government. 

(I) W. E. BoK. 
(2) A. E. BASDEN. 

H. C. HULL, 
Witnesses: 

(1) C. P. ls.A.AC. 
For the Railway Board. 

(2) W .ALTER WEBBER. 
JOHN P. GRENFELL, 

Witnesses : For the J1fe8Rina (Transvaal) Development Co., Ltd. 
(1) C. P. lS.A.AC. 
(2) W .ALTER WEBBER. 

ACT No. 11 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

ACT 
To amend the Workmen's Compensation Act 1907 b-y 

providing for the appointment and use of Medical 
and other Assessors. in Enquiries and Legal Proceed
ings under the said Act, and in other respects. 

(Assented to 28th April, 1910.) 

B E IT EN ACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as 
follows:-

1. (1) 'rhe Attorney-General may from time to 
time appoint persons, duly registered as medical 
practitioners under the law regulating the regis
tration of medical practitioners, to act as medical 
assessors when summoned under this Act. 

Appointment 
of persons to 
act as medical 
and other 
assessors in 
Workmen's 
Compensation 
Act cases. 

Act No. t 
of 1910. 

Act No. 11 
of 1910. 
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from the dates on which those debentures are issued. Any moneys raised by 
the Railway Company by the issue of those debentures and not immediately 
required for the cost of the line shall be placed at interest. with such person, 
bank, or corporation and in such manner and upon such terms as to interest 
or otherwise as the Government shall approve, and any interest so earned 
shall be devoted by the Railway Company towards the payment, during the 
construction of the 'line, of interest ou the debentures. 

PAHT II. 

CONSTRUCTION 01!' LINE. 

7. The line shall be constructed along a route to be agreed between the 
Government and the Messina Company, and the Government shall, at the 
cost of the Railway Company, cause a detailed survey of that route to be 
made. The Messina Company shall, within fourteen days after the ratifica
tion of this Agreement by the Parliament of the Transvaal, place sufficient 
funds at the disposal of the Government to carry out the survey and to 
prepare plans, specifications, and estimates for the construction of the line. 
The survey shall thereupon be commenced, and as soon as it is complete, the 
plans, specifications. and estimates aforesaid shall be prepared and submitted 
for· the approval of the Board and of the Railway Company, and. when so 
approved, shall be deemed to be incorporated in this Agreement. 

S. As soon as such approval shall have heen received, the Government 
shall, on behalf of the H.ailway Company, call for public tenders for the con
struction of the line. The conditions of such tenders shall, as far as 
practicable, be in accordance \Vith the conditions of tenders called for in the 
construction of the Selati Extension line. The Board shall have the right to 
tender upon those conditions of tender. 

9. The Government undertakes to submit each tender to the Railway 
Company for its consicleration, and the tender mutually agreed upon between 
the Government and the Railwa) Company shall be accepted; provided that, 
if the Government and the Railway Company are unable to agree as to the 
tender to be accepted, or in the event of their agreeing not to accept any 
tender received from persons other than the Board, the Board shall construct 
the line, and, if in that event the cost of construction exceed the amount of 
the lowest tender, the Board shall state to the Government and the Railway 
Company the cause why that amount has been exceeded. 

10. The Railway Company shall enter into a written contract for the 
construction of the line with the person whose tender is accepted. That 
contract shall be executed within one month after the date of the acceptance 
of the tender or (as the case may be) of the determination not to accept any 
tender as in the last preceding article is provided. The said contract shall 
be in the form used by the Board for railway construction contracts, so far as 
such form is applicable. 

11. It shall be a condition of the contract that work be commenced upon 
the line within two months after the date of the execution of the contract. 
The line shall 'r>e completed and ready for traffic within such period as shall 
be mutually determined by the Government and the H.ailway Company. 

12. If the Board do not const.ruct, the line, it shall be constructed under 
the direction and supervision of engineers appointed by the Board, and the 
expenses incidental thereto shall, for the purpose of this Agreement, be 
deemed to be part of the cost of the line. 

13. 'l'he Government undertakes to grant to the Hailway Company for 
the construction of the line the use of auy unoccupied Crown land free of 
charge and the use of any occupied Crown land on the same terms and con
ditions as such land may be used when a railway is being constructed by the 
Government. 'l'he Government further undertakes to appLy the provisions of 
the law relating to expropriation of land for railway purposes, in order that 
such land or rig~ts aR arc necessary for the construction and equipment of 
the line may be acquired for those purposes. In the construction aud working 
of the line the Hailway Company and the contractors shall be subject to any 
laws or statutory regulations in force relating to railways for the use of the 
public. 

14. All materials for or incidental to the construction of the line shall be 
conveyed at railway construction rates over those lines open for traffic which 
are under the .c.ontrol of the Board. 
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8ummoning 
of assessors by 
magistrate or 
court of 
resiclent 
magistrate. 

Remuneration 
of assessors. 

Submission of 
questions of 
law arising 
out of Act 
No. 36 of 
1907 for the 
decision of 
the Supreme 
Court. 

(2) The Attorney-General may further from 
time to time appoint persons to act as assessors in 
technical questions, other than medical questions, 
when summoned to act as such under this Aet. 

2. A magistrate holding an enquiry, or the 
court of resident magistrate trying an action, 
under the Workmen's Compensation Act, 1907, 
may summon to his or its assistance one such 
medical assessor and, if expedient, one such 
other assessor to sit and act in an advisory 
capacity at that enquiry or trial : Provided that 
no person shall be summoned as an assessor at any 
such enquiry or trial who has, in connection with 
the accident out of which that enquiry or trjal 
arises, given professional assistance or advice to 
the workman or to the employer or principal or 
to any person under contract of accident insurance 
or life insurance with the workman, employer, 
or principal. 

3. (1) The Attorney-General may, in consulta
tion with the Colonial Treasurer, fix a scale of 
fees to be paid to assessors for sitting and acting 
as aforesaid under this Act or for any other 
assistance and advice given in respect of the 
accident or enquiry or action arising thereout. 

(2) All such fees shall be paid out of the public 
revenue of the Colony. 

4. During the course of any proceedings under 
the Workmen's Compensation Act 1907 the 
magistrate or court of resident magistrate (as the 
case may be) may, if he or it thinks fit at the 
request of any party to the proceedings, reserve 
any question of law arising therein for the 
decision of the Supreme Court, and such question 
shall be stated in the form of a special case and 
may be argued before and shall be determined by 
that Court, which may give such directions in the 
matter, and may make such order as to costs, as 
to it may seem fit. • 

Amendment 5. Section twenty-one of the Workmen's Com-
of section pensation Act 1907 shall be and is hereby 
twenty-one of 
Act No. 36 of amended by the addition to the end thereof of 
1907. the following proviso : 

"provided further that if one of such depend
ants is a minor the said court shall 
determine the amount payable to the 
minor, and the resident magistrate shall 
pay such amount into the hands of the 
Master of the Supreme Court." 

------- ---------------------------------
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15. The line shall be of a gauge of three feet six inches, and shall be 
constructed so as to conform, as regards rails, sleepers, and other materials, 
and as regards gradients and curves, with the standard prescribed in the 
agreement for the construction of the Selati Extension line. The Board, in 
consultation with the Railway Company, shall determine the sites for stations, 
crossing places, halts, water stations, and other requirements. as well as from 
time to time any alterations thereof or additions thereto. The Board shall, 
subject to the approval of the Railway Company, determine any improve-

- ments, additions, or alterations to the line, which shall be made at the cost of 
the Railway Company. 

PART III. 

WOitKING OF THE LINE. 

16. The line shall be worked on behalf of the Company by the Board as 
part of the railway system of the Central South African Hailways. The 
Boal'<l shall, for the purpose of working the line, employ such staff and provide 
such engines, rolling stock, equipment, and other things as are necessary for 
dealing properly with traffic thereon. The working expenses of the line shall 
include-

( a) a charge for the hire of engines from the Board at the rate of 10 
per cent. per annum on their value ; 

(b) a charge for the hire of rolling stock, tarpaulins, ropes, and chains, 
at the same rates as are at the date of this Agreement charged 
between the various South Afl'ican Railway Administrations; 

(c) the actual cost of transport, station services, maintenance, and 
supervision of the line and of the engines and rolling stock 
provided for the working of the traffic thereon, and the actual 
cost of the general administration of the line, in so far as the same 
is ascertainable, including contribution to superannuation, sick, 
and other staff funds; and 

(d) where the charges for the services referred to in the last preceding 
sub-section are not exactly ascertainable, an allowance in respect 
thereof, calculated on the same basis as the expenses of the 
railway branch lines of the Central South African Hailways system. 

"Working expenses" shall not include interest on the debentures 
referred to in Part I of this Agreement. 

17. The fares to be charged for the conveyance of passengers and the 
freight to be charged for the transport of goods over the line shall, from time 
to time, be fixed by the Board after consultation with the Railway Company, 
and shall, as nearly as possible, be in accordance with the fares and freight 
which are for the time being chargeable on the Central South African Hail
ways system, but so, that, if posf'ible, the line shall, after payment of working 
expenses, earn sufficient to pay interest at the rate of not less than 6 per cent. 
per annum on the moneys expended in accordance with this Agreement for the 
cost of the line ; provided that no such charges shall be fixed as would discourage 
traffic over the line or the development of the district served thereby. 

18. The Board shall transmit to the Railway Company within six weeks 
after the thirtieth day of June and the thirty-first day of December in every 
year, after the opening of the line, or at such other periods as may from time 
to time be agreed between the Board and the Railway Company, a pro
visional statement showing the moneys received in respect of the working of 
the line by the Board and the working expenses thereof during the half-year 
ending on those dates or (as the case m::ty be) during any other periods 
so agreed upon. Within three months after the transmission to the Railway 
Company of the provisional statement the auditor of the Board's accounts 
shall transmit to the Railway Company a final statement certified by him to 
be correct. Such final statement shall, for the purpose of the next succeed
ing article, be accepted by the Railway Company as correct. If the final 
statement transmitted disclose the· necessity for an adjustment of accounts, 
the adjustment shall be made forthwith. If the Railway Company desires to 
inspect the records setting out the receipts and working expenses of the line 
for any such half-year or period, as recorded in the offices of the Board, those 
records shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officer of 
the Railway Company as it may in writing appoint. 

Act No. 10 
of 1910. 
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6. Section twenty-two of the \Vorkmen's Com
pensation Act 1907 shall be and is hereby 
amended by the addition to the end thereof of 
the following proviso : 

"provided that the representative of the 
deceased workman shall transmit to the 
Master of the Supreme Court within a 
reasonable time a statement supported by 
vouchers and acquittances showing-
( a) the amount recovered under this Act 

from the employer or principal; 
(b) the amount deducted and paid for 

medical attendance and the expenses 
-of the burial ; 

(c) the amount awarded to any de
pendant." 

Amendment 
of section 
twenty-two of 
Act No.3() of 
1907. 

7. This Act may be cited for all purposes Title and date 
as the Workmen's Compensation Amendment of operation 

1910 of Act. Act , and shall come into operation on the 
date of its first publication as an Act in the 
Gazette. * 

ACT N 0. 12 OF 1910. J [Came into operation 17th May, 1910. 

A 

To amend certain :laws relating to the Municipality of 
Pretoria and to confer further powers on the Council 
thereof. 

(Assented to 28th April, 1910.) 

WHEREAS it is desirable to authorize the Council of the 
Municipality of Pretoria to raise by the issue of stock 

and otherwise a further sum of one million pounds (£1,000,000) 
sterling, for the purposes of the said Municipality as herein
after set forth : 

AND WHEREAS it is desirable to confer further powers 
upon the Council of the said Municipality: 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative Council 
and Legislative Assembly of The Transvaal as follows:-

1. In this Act, unless the context requires Definitions. 

otherwise; 
" Municipality " means the Municipality of 

Pretoria,, as constituted for the time 
being; 

*'!'hi,; dn.tc' wn.s 17th :\lay, 1910. 

Act No. 11 
of 1910. 

Act No. 12 
of 1910. 
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19. If the moneys received in respect of the working of the line by the 
Board during any such half-year or other period agreed as aforesaid exceed 
the working expenses for that half-year or other period, the excess shall be 
paid by the Board to the Railway Company. If the working expenses 
during any such half-year or other period agreed as aforesaid exceed the 
moneys received in respect of the working of the line by the Board for that 
half-year or other period, the deficit shall be paid to the Board by the 
Railway Company, or: failing such payment by the Railway Company 
within six weeks after the same is due, by the Messina Company. If the 
Messina Company also fails to pay such deficit within a period of four weeks 
after payment is due from it, the Board may discontinue the working of the 
line. 

20. The Railway Company may, before any notice of intention is given 
by the Board to expropriate the line under Part IV of this Agreement, give to 
the Board not less than one year's notice of its intention to terminate those 
provisions of this Agreement which relate to the working of the line by the 
Board, and, at the expiry of such notice, the Uailway Company may itself 
work the line. If thereafter the Railway Company discontinue the working 
of the line, the Board may enter upon and take possession of the line and the 
buildings, and any engines, rolling stock, and railway equipment found 
thereon, and work the line at its own cost and for its own benefit, subject. to 
its maintaining the line, buildings, engines, rolling stock, and equipment in 
proper repair ; provided that the Railway Company may, at the expiry of 
six months' notice of such its intention, resume the working of the line. 

21. During any such time as the Railway Company is working the line 
under the last preceding article, it shall have the use free of charge of any 
passenger or goods station at which the line joins any other line under the 
control of the Board. In all other respects the right to use <luring that time 
any other property of the Board shall be upon terms agreed upon between 
the Board and the Railway Company. 

22. "Working of the line" shall, when used in relation to its working 
by the Railway Company, mean, unless the Board otherwise agrees, the 
running of not less than three trains per week for tee conveyance of traffic in 
each direction for the throughout distance of the route and at such scheduled 
times as the Board may approve. 

PART IV. 

EXPROPRIATION. 

23. The Board may expropriate the line at the expiry of ten years from 
the date of the completion of the line on payment of-

(a) the cost of the line and of any improvements thereon which have 
been made by the Railway Company and previously approved by 
the Board, less depreciation calculated on the following annual 
percentages:-

(1) in respect ofrails, £4 per cent.; 
(2) in respect of sleepers, £7 per cent. ; 
(3) in respect of railway fencing, £4 per cent. ; 
(4) in respect of bridge superst.ructure, £2 per cent. 
(5) in respect of brick buildings, £2 per cent. ; 
(6) in respect of wood and iron buildings, £7! per cent.; 
(7) in respect of weighing machines, £I 0 per cent. ; 
(8) in respect of water tauks, columns, and piping, £7! per 

cent.; 
(9) in respect of telegraphs and ttlephones, £4 per cent. 

(b) a bonus of five pounds per cent. on the net amount ascertained in 
accordance with paragraph (~). 

24. The Board may also expropriate the line at any period before the 
expiry of ten years from its completion on payment of the amounts ascer
tained in accordance with the last preceding article, together with any loss on 
the working of the line and any shortfall of interest on the debentures 
referred to in Part I which has been paid by the Messina Company or the 
Railway Company. 
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Authority to 
raise one 
million 
pounds for 
purposes 
specified in 
Schedule. 

Application 
of amount 
raised in 
pursuance of 
preceding 
section. 

Additional 
powers of 
Council. 

PRETORIA MUNICIPAL PRIVATE. 

" Council " means the Council of the Muni
cipality of Pretoria as by law established; 

" Governor" shall mean the officer for the time 
being administering the Government of 
this Colony acting by and with the advice 
of the Executive Council thereof. 

2. The Council is hereby authorized to raise 
by the issue of stock and otherwise subject to 
the provisions of section four of the Pretoria 
Municipal Ordinance 1906, as amended by the 
Pretoria Municipal Act 1907, a further amount 
of one million pounds (£1,000,000) sterling for 
the purposes set forth in the Schedule to this 
Act. The authority hereby conferred shall be 
deemed to be an authority conferred in 
accordance with the provisions of section three 
of Ordinance No. 3 of 1903, and no further 
authority for the raising of the said amount shall 
be required under the said section. 

3. The Council shall apply the amount raised 
in pursuance of the authority conferred by section 
two of this Act in accordance with the said Schedule 
for the purposes therein described in such order 
and at such times as the Council may determine; 
provided that the Council may subject to the· 
approval of.the Governor vary the distribution of 
the amounts specified in the Schedule between the 
different purposes therein described, and may 
further subject to the like approval apply any 
portion of the amounts specified in the said 
Schedule for purposes other than the purposes 
therein described. 

4. The Council is hereby empowered to do any 
of the following things : 

(a) To divert, straighten, define, and canalize 
the course of any stream spruit or water
course within the Municipality after giving 
notice and making compensation to any owner 
or occupier of land or any rights or servi
tudes attaching to land abutting on such 
course as existing and as proposed in manner 
provided by Part II of the Municipalities 
Powers of Expropriation Ordinance 1903; pro
vided that in settling any compensation payable 
by the Council hereunder, the enhanced or 
improved value immediate or prospective 
which shall accrue to any such land by reason 
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PART V. 

MISCELLANEOUS. 
25. The Government. undertakes nQt to construct within a. period of ten 

years from the date of this Agreement any railway north of the Zoutpans
berg range within a distance of fifty miles of the line, but nothing in this 
article contained shall prevent either the Government or the Board from 
constructing any railway line connecting with the line at any point. 

26. This Agreement shall be subject to ratification by the Parliament of 
the Transvaal, and the Government undertakes to introduce in that Parliament 
at its next session a Bill-

(a) ratifying and approving this Agreement; and 
(b) enabling the Railway .11~xpropriation Laws of the Transvaal to be 

applied for purposes incidental to the construction, maintenance, 
and equipment of the line. 

27. Neither the Messina Company nor the Railway Company shall have 
the right to sell, lease, or otherwise diRpose of the line or of their respective 
interests therein or of any of the rights conferred upon them or either of them 
under this Agreement. 

28. Nothing in this Agreement contained which imposes an obligation 
upon the Railway Company shall be deemed to relieve the Messina Company 
of any obligation which in the interpretation of this Agreement has to be 
fulfilled by the Messma Company. 

IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been signed on behalf of the 
parties hereto this Second day of April, 1910. 

LOUIS BOTHA, 
vVitnesses: Fo1' the T1·ansvaal Government. 

(1) W. E. BOK. 
(2) A. E. BASDEN. 

H. C. HULL, 
Witnesses : Pol' the Ra'ilway Boa1'd, 

(1) C. P. ISAAC. 
(2) W AIJTER WEBBER. 

JOHN P. GRENFELL, 
Witnesses : For the 1J,fes8ina (Transvaal) Development Co., Ltd. 

(1) C. P. ISAAC. 
(2) WALTER WEBBER. 

ACT No. 11 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

ACT 
To amend the Workmen's Compensation Act 1907 b-y 

providing for the appointment and use of Medical 
and other Assessors in Enquiries and Legal Proceed
ings under the said Act, and in other respects. 

(Assented to 28th April, 1910.) 

B E IT EN ACrrED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as 
follows:-

1. (1) The Attorney-General may from time to 
time appoint persons, duly registered as medical 
practitioners under the law regulating the regis
tration of medical practitioners, to act as medical 
assessors when summoned under this Act. 

Appointment 
of persons to 
act as medical 
and other 
assessors in 
Workmen's 
Compensation 
Act cases. 

Act No.1 
of 1910. 

Act No.1 1 
of 1910. 
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of the carrying out of the said purposes 
or any of them shall be taken into account. 
(b) To acquire either by purchase or agree
ment on such terms as may be mutually 
agreed upon or otherwise by compulsory 
purchase all or any of the property, rights, 
powers, benefits and privileges held by the 
Pretoria Estate and Market Company, 
Limited, or any other person or persons 
under certain Deed of Agreement or Market 
Concession entered into between the Govern
ment of the late South African Republic 
and one Jacob Daniel Celliers on the 29th 
day of March 1890, with all and every the 
powers for the purpose of such compulsory 
purchase which are conferred upon the 
Council by Part I of the Municipalities Powers 
of Expropriation Ordinance 1903. 
(c) To take over, control and maintain any 
existing cemetery or burial ground and to close 
for burial purposes any church, municipal, 
private, or other cemetery or burial ground or 
any portion thereof within the Municipality, 
provided that no such closing shall take place 
until a resolution stating the Council's 
intention to effect such closing has been 
passed by a majority of two-thirds of the 
Councillors at the time in office and published 
in the Gazette and in one or more newspapers 
circulating in the Municipality. 
(d) To grant any gratuity to the wife and 
family, or any of them, of any deceased 
official or servant of the Council. 
(e) To establish maintain and carry on any 
of the following things : 
(i) within the Municipality a service of motor 

omnibuses or other vehicles drawn or 
propelled by animal, mechanical or 
electrical power for the carriage of 
passengers and parcels, provided that· 
this sub-section shall not apply to 
tramways; 

(ii) infectious diseases hospitals ; 
(iii) steam disinfecting stations. 

5. (1) After acquisition bv the Council Pretoria 
of the Market Concession me~tioned in sub- Market. 

section (b) of section four hereof, it shall be 

Act No. 12 
of 1910 
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Summoning 
of assessors by 
magistrate or 
court of 
resident 
magistrate. 

Hem uneratiou 
of assessors. 

Submission of 
questions of 
law arising 
out of Act 
No. 36 of 
190i for the 
decision of 
the Hupreme 
Court. 

(2) The Attorney-General may further from 
time to time appoint persons to act as assessors in 
technical questions, other than medical questions, 
when summoned. -to act as such under this Aet. 

2. A magistrate holding an enquiry, or the 
court of resident magistrate trying an action, 
under the Workmen's Compensation Act, 1907, 
may summon to his or its assistance one such 
medical assessor and, if expedient, one such 
other assessor to sit and act in an advisory 
capacity at that enquiry or trial : Provided that 
no person shall be summoned as an assessor at any 
such enquiry or trial who has, in connection with 
the accident out of which that enquiry or trial 
arises, given professional assistance or advice to 
the workman or to the employer or principal or 
to any person under contract of accident insurance 
or life insurance with the workman, employer, 
or principal. 

3. (1) 'rhe Attorney-General may, in consulta
tion with the Colonial Treasurer, fix a scale of 
fees to be paid to assessors for sitting and. acting 
as aforesaid under this Act or for any other 
assistance and advice given in respect of the 
accident or enquiry or action arising thereout. 

(2) All such fees shall he paid out of the public 
revenue of the Colony. 

4. During the course of any proceedings under 
the Workmen's Compensation Act 1907 the 
magistrate or court of resident magistrate (as the 
case may be) may, if he or it thinks fit at the 
request of any party to the proceed.ings, reserve 
any question of law arising therein for the 
decision of the Supreme Court, and such question 
shall be stated in the form of a special case and 
may be argued before and shall be determined by 
that Court, which may give such directions in the 
matter, and may make such order as to costs, as 
to it may seem fit. 

Amendment 5. Section tloenty-one of the Workmen's Com-
of section pensation Act 1~)07 shall be and. is hereby 
twenty-one of 
Act No. 36 of amended by the addition to the end thereof of 
HlOi. the following proviso: 

" provided further that if one of such depend
ants is a minor the said court shall 
determine the amount payable to the 
minor, and the resident magistrate shall 
pay such amount into the hands of the 
Master of the Supreme Court." 
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Offence 
created and 
penalty 
imposed for 
interment of 
dead body in 
cemetery 
closed by 
Council. 

Powers to 
execute 
drainage 
works on 
private 
premises or 
make 
footways or 
to make 
advances 
therefor. 

PRE'rORIA MUNICIPAL P.RIVA'I'E. 

lawful for the Governor upon the application of 
the Council to cancel, subject to such conditions 
as may be agreed upon with the Council, the said 
Market Concession. 

(2) Law No. 8 of 1888 (the Market Law) shall 
not apply to the Municipality or to any Municipal 
Market therein as soon as by-laws or regulations 
shall have been made by the Council relating to 
markets, and it shall be lawful for the Council, 
upon establishing a new market on such site as the 
Governor may approve, to close the existing 
market on the square in Pretoria known as 
" Market Square". 

(3) The Council may with the consent of the 
Governor erect and maintain on such square, 
buildings for public purposes or set apart 
the whole or any portion of the said square 
for any public purpose; provided that prior to such 
acquisition as aforesaid nothing in this section 
contained shall in any way affect any existing 
rights of the present or future holders of the 
said Market Concession. 

6. No person shall inter or cause the inter
ment of any dead body in any cemetery or burial 
ground which shall have been closed by the Council 
under the powers conferred by this Act, and any 
person contravening this section shall be liable 
on conviction to a penalty not exceeding fifty 
pounds (£50). 

7. (1) The Council may in its discretion at 
the request of the owner of any land or 
premises situated within the limits of the Munici
pality; 

(a) carry out either by its own servants or 
through contractors any work in connection 
with the installation . or improvement of 
any drainage or sewerage system on such 
land or premises and the connection of such 
land or premises with the Council's drains, 
sewers or pipes and recover from the owner 
of such land or premises the expenses incurred 
in such work including a reasonable charge 
for supervision, and if the work is undertaken 
by the Council without the interposition of 
a contractor may recover charges for the 
use of tools and plant; 
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6. Section twenty-two of the Workmen's Com
pensation Act 1907 shall be and is hereby 
amended by the addition to the end thereof of 
the following proviso : 

"provided that the representative of the 
deceased workman shall transmit to the 
Master of the Supreme Court within a 
reasonable time a statement supported by 
vouchers ancl acquittances showing-
( a) the amount recovered under this Act 

from the employer or principal; 
(b) the amount deducted and paid for 

medical attendance and the expenses 
of the burial ; 

(c) the amount awarded to any de
pendant." 

Amendment 
of section 
twenty-two of 
Act No. Rfi of 
1907. 

7. rrhis Act may be cited for all purposes Title and date 
as the Workmen's Compensation Amendment of operation 

of Act. Act 1910, and shall come into operation on the 
date of its first publication as an Act in the 
Gazette. ~~ 

AcT No. 12 OF 1910.] [Came into operation 17th May, 1910. 

A 

PRIVA"fE 
To amend certain taws relating to the Municipality of 

Pretoria and to confer further powers on the Council 
thereof. 

(Assented to 28th April, 1910.) 

WHEREAS it is desirable to authorize the Council of the 
Municipality of Pretoria to raise by the issue of stock 

and otherwise a further sum of one million pounds (£1,000,000) 
sterling, for the purposes of the said Municipality as herein
after set forth : 

AND WHEREAS it is desirable to confer further powers 
upon the Council of the said Municipality: 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative Council 
and Legislative Assembly of The Transvaal as follows:-

1. In this Act, unless the context requires Definitions. 

otherwise; 
" Municipality " means the Municipality of 

Pretoria, as . constituted for the time_ 
being; 

Act No. 11 
of 1910. 

Act No. 12 
of 1910. 
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(b) construct and pave with concrete blocks 
or flat hewn or other stones or in such other 
manner and form and of such breadth as the 
Council may think fit, either by its own 
servants or through contractors a footway 
along the side of any street abutting upon 
the land or premises of any such owner and 
recover from such owner the expenses incurred 
in such work including a ;easonable charge 
for supervision and if the work is undertaken 
by the Council without the interposition of 
a contractor recover charges for the use of 
tools and plant; 

(c) advance to the owner of any land or 
premises the amount of any expenses incurred 
or to be incurred by him in the execution of 
any such drainage or sewerage work or the 
construction or paving of any such footway 
on or in respect of such land or premises. 

(2) The Council may agree to accept payment 
of such expenses and repayment of such advances 
in such instalments at such times and on such 
conditions as may to the Council appear reason
able, together with interest thereon at the rate 
of six per centum per annum (which shall be 
charged from the date when the works are com
pleted or the advances made) on such amount as 
remains for the time being outstanding. 

(3) Such expenses and advances shall be a charge 
upon the land or premises in respect of which 
the same shall be incurred or made, and shall 
be paid to the Council by the owner, and the same 
or the instalments thereof as they fall due 
respectively, shall be recoverable from the owner 
for the time being, or any future owner, of the 
said land or premises in any competent Court. 

(4) The Council shall keep at the Municipal 
Offices a register of all expenses incurred and 
advances made under this section and shall show 
in such register the total amounts thereof, the 
instalments (if any) in which the same are payable, 
the premises in respect of which the same shall 
have been incurred or made and the balances for 
the time being outstanding and shall keep such 
register open at all reasonable times for the inspec
tion of any person free of charge, such register 

35 
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Authority to 
raise one . 
million 
pounds for 
purposes 
specified in 
Schedule. 

Application 
of amount 
raised in 
pursuance of 
preceding 
section. 

Additional 
powers of 
Council. 

PRETORIA MUNICIPAL PRIVATE. 

" Council " means the Council of the Muni
cipality of Pretoria as by law established; 

"Governor" shall mean the officer for the time 
being administering the Government of 
this Colony acting by and with the advice 
of the Executive Council thereof. 

2. The Council is hereby authorized to raise 
by the issue of stock and otherwise subject to 
the provisions of section four of the Pretoria 
Municipal Ordinance 1906, as amended by the 
Pretoria Municipal Act 1907, a further amount 
of one million pounds (£1,000,000) sterling for 
the purposes set forth in the Schedule to this 
Act. The authority hereby conferred shall be 
deemed to be an authority conferred in 
accordance with the provisions of section three 
of Ordinance No. 3 of 1903: and no further 
authority for the raising of the said amount shall 
be required under the said section. 

3. The Council shall apply the amount raised 
in pursuance of the authority conferred by section 
two of this Act in accordance with the said Schedule 
for the purposes therein described in such order 
and at such times as the Council may determine; 
provided that the Council may subject to the 
approval of the Governor vary the distribution of 
the amounts specified in the Schedule between the 
different purposes therein described, and may 
further subject to the like approval apply any 
portion of the amounts specified in the said 
Schedule for purposes other than the purposes 
therein described. 

4. The Council is hereby empowered to do any 
of the following things : 

(a) To divert, straighten, define, and canalize 
the course of any stream spruit or water
course within the Municipality after giving 
notice and making compensation to any owner 
or occupier of ·land or any rights or servi
tudes attaching to land abutting on such 
course as existing and as proposed in manner 
provided by Part II of the Municipalities 
Powers of Expropriation Ordinance 1903; pro
vided thatinsettlinganycompensation payable 
by the Council hereunder, the enhanced or 
improved value immediate or prospective 
which shall accrue to any such land by reason 
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footways. 
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and any extract therefrom certified by the Town 
Clerk or other person authorized by the Council 
shall in any proceedings for the recovery of such 
expenses or advances or any interest due thereon 
or any instalments thereof be prima facie evidence 
of the matters therein contained. 

(5) No transfer or cession of any land or 
premises situate within the Municipality shall 
be passed before any Registration Officer until 
there shall have been produced to him a receipt 
or certificate signed by the Town Clerk, or 
other person authorized by' the Council, showing 
that all or any sums due on account of any ex
penses incurred or advances made by the Council 
under this section in respect of such land or 
premises together with interest thereon have 
been paid_. 

(6) Nothing in this section shall limit or affect 
the power of the Council to execute any work 
which the Council is by law, or under any by-law 
in force in the Municipality, empowered to execute 
or to recover the costs of executing such work from 
any person who is liable therefor. 

8. The Council shall have power from 
time to time to make alter and revoke by-laws 
or regulations for all or any of the following 
purposes, namely ; 

(a) for regulating any of the things which it 
is empowered to do under section four of this 
Act and the charges to be made in respect 
thereof; 

(b) for regulating sewerage or drainage and 
for compelling the connection at the 
owner's expense of his land or premises with 
the Council's drains, sewers and pipes 
at the boundary of his land or premises; 

(c) for fixing the charges which may be 
made for the use of the Council's drains, 
sewers or pipes in respect of any land or 
premises which shall be connected therewith; 

(d) for regulating the construction by any 
owner of land at his expense of a footway 
along the side of any street, abutting on 
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of the carrying out of the said purposes 
or any of them shall be taken into account. 
(b) To acquire either by purchase or agree
ment on such terms as may be mutually 
agreed upon or otherwise by compulsory 
purchase all or any of the property, rights, 
powers, benefits and privileges held by the 
Pretoria Estate and Market Company, 
Limited, or any other person or persons 
under certain Deed of Agreement or Market 
Concession entered into between the Govern
ment of the late South African Republic 
and one Jacob Daniel Celliers on the 29th 
day of March 1890, with all and every the 
powers for the purpose of such compulsory 
purchase which are conferred upon the 
Council by Part I of the Municipalities Powers 
of Expropriation Ordinance 1903. 
(c) To take over, control and maintain any 
existing cemetery or burial ground and to close 
for burial purposes any church, municipal, 
pri,,rate, or other cemetery or burial ground or 
any portion thereof within the Municipality, 
provided that no such closing shall take place 
until a resolution stating the Council's 
intention to effect such closing has been 
passed by a majority of two-thirds of the 
Councillors at the time in office and published 
in the Gazette and in one or more newspapers 
circulating in the Municipality. · 
(d) To grant any gratuity to the wife and 
family, or any of them, of any deceased 
q:ffi.cial or servant of the Council. 
'(e) To establish maintain and carry on any 
of the following things : 
(i) within the Municipality a service of motor 

omnibuses or other vehicles drawn or 
propelled by animal, mechanical or 
electrical power for the carriage of 
passengers and parcels, provided that 
this sub-section shall not apply to 
tramways; 

(ii) infectious diseases hospitals ; 
(iii) steam disinfecting stations. 

5. (1) After acquisition by the Council Pretol'ia 
of the Market Concession mentioned in sub- Market. 

section (b) of section four hereof, it shall be 

Ac-t No. 12 
of 1910 
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his land and the paving of such footway 
with concrete blocks or flat hewn or other 
stones or in any other way and for regulating 
the construction and paving by the Council 
at sueh owner's expense of such footways ; 
(e) for fixing the charges which may be 
made for the construction and paving by 
the Council of any such footways. 

No such by-laws shall be inconsistent with, 
contrary or repugnant to, the provisions of this 
Act, or of any other law in force within the 
Municipality. 
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9. Any charges which the Council may Charges for 
fix by regulation or by-law for the use of the use of sewers 

Council's drains, sewers or pipes in respect of any 
land or premises which shall be connected 
therewith shall for all purposes be deemed to 
be charges for sanitary services and recoverable 
as such accordingly. 

10. Any charges which the Council may Charges for 
fix by regulation or by-law for the con- construction 

of footways. 
struction of any footways shall for all purposes be 
deemed to be charges for services by the Council 
and shall be recoverable as such accordingly. 

11. Any contributions or donations of a Donations. 

public, charitable or benevolent charucter, made 
by the Council prior to the date of this Act taking 
effect, shall be deemed to have been legally made. 

12. It shall be lawful for the Council to Costs of Act. 

defray out of their revenues any costs incurred 
in the promotion and passing of this Act. 

13. Nothing in this Act contained shall in 
any way affect the rights of His Majesty the 
King, His Heirs and Successors, or of any 
person except such as are mentioned in this Act 
and those claiming by from and under them. 

Rights of the 
Crown. 

14. This Act may be cited as the Pretoria Title and date 

Municipal Private Act 1910, and shall come of operation 
. . h d f . bli . . of Act. mto operatiOn on t e ate o Its pu catwn m 
the Gazette. * 

*This date was 17th May, 1910. 

Act No. 12 
of 1910. 
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lawful for the Governor upon the application of 
the Council to cancel, subject to such conditions 
as may be agreed upon with the Council, the said 
Market Concession. 

(2) Law No. 8 of 1888 (the Market Law) shall 
not apply to the Municipality or to any Municipal 
Market therein as soon as by-laws or regulations 
shall have been made by the Council relating to 
markets, and it shall be lawful for the Council, 
upon establishing a new market on such site as the 
Governor may approve, to close the existing 
market on the square in Pretoria known as 
" Market Square". 

(3) The Council may with the consent of the 
Governor erect and maintain on such square, 
buildings for public purposes or set apart 
the whole or any portion of the said square 
for any public purpose ; provided that prior to such 
acquisition as aforesaid nothing in this section 
contained shall in any way affect any existing 
rights of the present or future holders of the 
c:;aid Market Concession. 

6. No person shall inter or cause the inter
ment of any dead body in any cemetery or burial 
ground which shall have been closed by the Council 
under the powers conferred by this Act, and any 
person contravening this section shall be liable 
on conviction to a penalty not exceeding fifty 
pounds (£50). 

7. (1) The Council may in its discretion at 
the request of the owner of any land or 
premises situated within the limits of the Munici
pality; 

(a) carry out either by its own servants or 
through contractors any work in connection 
with the installation or improvement of 
any drainage or sewerage system on such 
land or premises and the connection of such 
land or premises with the Council's drains, 
sewers or pipes and recover from the owner 
of such land or premises the expenses incurred 
in such work including a reasonable charge 
for supervision, and if the work is undertaken 
by the Council without the interposition of 
a contractor may recover charges for the 
use of tools and plant ; 
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Schedule. 

Expenses of flotation of previous loan .. 
Extension of water supply 
Road and street making 
Canalization of Walker Spruit to Bond Street .. 
Sewerage, Arcadia r • 

Sewerage, Sunnyside .. 
Disposal works for sewerage, Arcadia and Sunnyside 
Completion of sewerage scheme, Pretoria proper 
Removal of locations 
Tramway and electric supply extensions and additions .. 
Extension of and alterations to Municipal Hall and Buildings .. 
Public baths .. 
Abattoirs, infectious diseases hospital, and steam disinfecting 

station 
Devolopment of Fountains Valley Park .. 
Laying out of Chmch Square 
Establishment of markets, recreation and athletic grounds, 

improvement of parks, erection of public washhouses and 
other public conveniences, construction of bridges and 
other public works, fire station, sewerage of Pretoria West, 
and expenses of flotation of loan 

£60,000 
100,000 
200,000 
85,000 
45,000 
41,000 
23,000 
20,000 
25,000 

150,000 
25,000 
20,000 

25,000 
10,000 
5,000 

166,000 

£1,000,000 

AcT No. 1a OF lHlO.J [Came into operation 18th .June, 1910. 

AN 

ActNo.13 A c 1" of 1910. 

To make further prov:is:ion regulating trading on ground 
held under M:in:ing T:itle. 

(Assented to 28th April, 1910.) 

B E rr EN ACrrED by the King's Most Excellent 
Majesty by and with the advice and consent of the 

Legislative Council and Legislative Assembly of The 
Transvaal as follows :--

Interpreta- 1. In this Act the expressions ''Mining Com
tion of terms. missioner," '"mining district," ''mining title" 

and "Minister" shall have respectively the same 
meanings as are assigned to them in and for the 
purposes of Act No. 35 of 1908, or any amend
ment thereof; 

''certificate for a trading stand" shall mean 
any such certificate as is mentioned in 
section m:,qhty-eight of Act No. 35 of 1908; 

"trading site" shall mean a site finally set 
apart under section. five of this Act ; 

"trading stand " shall mean ground which, 
immediately prior to the coming into 
operation of this Act, was registered as a 
trading stand under the provisions of Act 
No. 35 of 1908. 
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(b) construct and pave with concrete blocks 
or flat hewn or other stones or in such other 
manner and form and of such breadth a.s the 
Council may think fit, either by its own 
servants or through contractors a footway 
along the side of any street abutting upon 
the land or premises of any such owner and 
recover from such owner the expenses incurred 
in such work including a reasonable charge 
for supervision and if the work is undertaken 
by the Council. without the interposition of 
a contractor recover charges for the use of 
tools and plant; 

(c) advance to the owner of any land or 
premises .the amount of any expenses incurred 
or to be incurred by him in the execution of 
any such drainage or sewerage work or the 
construction or paving of any such footway 
on or in respect of such land or premises. 

(2) The Council may agree to accept payment 
of such expenses and repayment of such advances 
in such instalments at such times and on such 
conditions as may to the Council appear reason
able, together with interest thereon at the rate 
of six per centum per annum (which shall be 
charged from the date when the works are com
pleted or the advances made) on such amount as 
remains for the time being outstanding. 

lt(3) Such expenses and advances shall be a charge 
upon the land or premises in respect of which 
the same shall be incurred or made, and shall 
be paid to the Council by the owner, and the same 
or the instalments thereof as they fall due 
respectively, shall be recoverable from the owner 
for the time being, or any future owner, of the 
said land or premises in any competent Court. 

(4) The Council shall keep at the Municipal 
Offices a register of all expenses incurred and 
advances made under this section and shall show 
in such register the total amounts thereof, the 
instalments (if any) in which the same are payable, 
the premises in respect of which the same shall 
have been incurred or made and the balances for 
the time being outstanding and shall keep such 
register open at all reasonable times for the inspec
tion of any person free of charge, such register 

35 
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2. ( 1) No person shall, upon ground held under 
mining title, carry on any trade or business 
except--

( a) upon a stand mentioned in section seventy
seven or seventy-nine of Act No. 35 of 1908 ; 
or 
(b) upon a trading stand ; or 
(c) upon a trading site, 

and no person shall, upon a trading stand or 
trading site, carry on any business except that of 
a general dealer or keeper of a Kaftir eating
house. 

Any person contravening the provisions of this 
section shall be deemed to be guilty of the offence 
mentioned in section nt·nety-six of Act No. i35 of 
1908. 

(2) Every receiver of revenue and every muni
cipal council shall have regard to the provisions 
of this section in granting, renewing, or trans
ferring any licence to carry on the business of a 
general dealer or keeper of a Kaffir eating-house 
upon ground held under mining title, and no 
such licence granted, renewed, or transferred in 
contravention of this section shall be valid. 

3. (1) On the date of the coming into operation 
of.this Act, the board appointed under section 
eighty-three of Act No. i$5 of 1908 shall cease to 
exist, and every trading stand registered at that 
date in the name of that board shall be registered 
in the name of the Mining Commissioner of the 
mining district in which the stand is situate and 
shall for the purposes of the Local Authorities 
Rating Ordinance 1903, or any amendment there
of, be deemed to be an interest in land held by 
the Crown. 

(2) From and after that date the Miniug Com
missioner shall, in the mining districts of Johan
nesburg, Boksburg, and Krugersdorp, exercise, in 
relation to any application for the re~wal _or 
transfer of a certificate for a trading stan a -or in 
refation to the cancellation or suspension of any 
such certificate, the jurisdiction which by any 
unrepealed provision of the said Act is conferred 
upon the said board, and wherever in any such 
unrepealed provision the expression "the board '' 
or " chairman of the board " is used, there shall 
be substituted for that expression "the Mining 
Commissioner." 

(3) From and after the said date the Mining 
Commissioner shall in every other mining district 
continue to exercise in relation to any application 
for the renewal or transfer of a certificate for a 
trading ·stand- or in ·!;elation to the cancellation of 

Trading upon Act No. 13 
ground held of 191 0. 
under mining 
title for-
bidden with 
certain 
exceptions. 

Abolition of 
board 
constituted 
under section 
Ri,qhty-tMee 
of Act No. 35 
of 1908. 
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and any extract therefrom certified by the Town 
Clerk or other person authorized by the Council 
shall in any proceedings for the recovery of such 
expenses or advances or any interest due thereon 
or any instalments thereof be prima facie evidence 
of the matters therein contained. 

(5) No transfer or cession of any land or 
premises situate within the Municipality shall 
be passed before any Registration Officer until 
there shall have been produced to him a receipt 
or certificate signed by the Town Clerk, or 
other person authorized by the Council, showing 
that all or any sums due on account of any ex
penses incurred or advances made by the Council 
under this section in respect of such land or 
premises together with interest thereon have 
been paid. 

(6) Nothing in this section shall limit or affect 
the power of the Council to execute any work 
which the Council is by law, or under any by-law 
in force in the Municipality, empowered to execute 
or to recover the costs of executing such work from 
any person who is liable therefor. 

8. The Council shall have power from 
time to time to make alter and revoke by-laws 
or regulations for all or any of the following 
purposes, namely ; 

(a) for regulating any of the things which it 
is empowered to do under section four of this 
Act and the charges to be made in respect 
thereof; 

(b) for regulating sewerage or drainage and 
for compelling the connection at the 
owner's expense of his land or premises with 
the Council's drains, sewers and pipes 
at the boundary of his land or premises; 

(c) for fixing the charges which may be 
made for the use of the Council's drains, 
sewers or pipes in respect of any land or 
premises which shall be connected therewith; 

(d) for regulating the construction by any 
owner of land at his expense of a footway 
along the side of any street, abutting on 
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any such certificate, the jurisdiction which, 
immediately prior to the coming into operation 
of this Act, was exercisable by the Mining 
Commissioner. 

(4) ~'he Mining Commissioner may, after the 
coming into operation of this Act, grant any 
application for the renewal or transfer of a 
certificate for a trading stand. rrhe Mining 
Commissioner shall publish in the Gazette and in 
a newspaper circulating in the mining district, a 
notice setting forth the names and addresses of the 
applicants and the. registered numbers and situa
tions of the stands in respect of which they have 
respectively made application. Such notice shall 
specify the place fixed for hearing the applications 
and the date and hour so fixed (not being less 
than fourteen days after the date of the notice), 
and shall call upon persons desiring to object to 
the renewal or transfer of a certificate to lodge 
with the Mining Commissioner, and to serve on 
any applicant, in respect of whose application 
objection is made, written notice of such objec
tion not less than seven days before the date fixed 
by the Mining Commissioner .. 

The Mining Commissioner shall on the date 
fixed or on any later date hear such applicant and 
such objectors, and may take notice of any matter 
or thing which, in his opinion, constitutes an 
objection to the renewal or transfer of a certificate ; 
provided that in such case, the Mining Commis
sioner shall adjourn the consideration of the 
application for not less than four days, to enable 
the applicant to meet his objection. 

(5) In exercising his jurisdiction under this 
section the Mining Commissioner may refuse, 
without giving reasons, the renewal or transfer of 
a certificate for a trading stand, and, unless the 
holder of the certificate obtained, before the 
coming into operation of this Act, the sanction of 
the said board to his being interested in the right 
to trade on more than one trading stand the 
Mining Commissioner shall refuse a transfer if 
the effect would be that the holder of the certifi
cate would by the transfer obtain the right to 
trade, or to become interested in the right to trade, 
on more than one trading stand or on a trading 
stand and a trading site. 

(6) Whenever the Mining Commissioner is 
satisfied that the circumstances described in sub
section (1) (a) of section eighty-jour of Act No. 35 
of 1908 have ceased to exist the Mining Commis
sioner shall, at the expiry of six months' notice in 
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his land and the paving of such footway 
with concrete blocks or flat hewn or other 
stones or in any other way and for regulating 
the construction and paving by the Council 
at such owner's expense of such footways; 
(e) for fixing the charges which may be 
made for the construction and paving by 
the Council of any such footways. 

No such by-laws shall be inconsistent with, 
contrary or repugnant to, the provisions of this 
Act, or of any other law in force within the 
Municipality. 

9. Any charges which the Council may 
fix by regulation or by-law for the use of the 
Council's drains, sewers or pipes in respect of any 
land or premises which shall be connected 
therewith shall for all purposes be deemed to 
be charges for sanitary services and recoverable 
as such accordingly. 

10. Any charges which the Council may 
fix by regulation or by-law for the con
struction of any footways shall for all purposes be 
deemed to be charges for services by the Council 
and shall be recoverable as such accordingly. 

i37 

Charges for 
use of sewers 

Charges for 
construction 
of footways. 

11. Any contributions or donations of a Donations. 

public, charitable or benevolent character, made 
by the Council prior to the date of this Act tah"ing 
effect, shall be deemed to have been legally made. 

12. It shall be lawful for the Council to Costs of Act. 

defray out of their revenues any costs incurred 
in the promotion and passing of this Act. 

13. Nothing in this Act contained shall in 
any way affect the rights of His Majesty the 
King, His Heirs and Successors, or of any 
person except such as are mentioned in this Act 
and those claiming by from and under them. 

Rights of the 
Crown. 

14. This Act may be cited as the Pretoria Title and date 
Municipal Private Act 1910, and shall come of operation 
. . h d f . bli . . of Act. mto operatiOn on t e ate o Its pu catwn m 
the Gazette. * 

*This date was 17th May, 1910. 

Act No. 12 
o£ 1910. 
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writing given by him to the holder of any certifi
cate for a trading stand, cancel that certificate and 
the licence for the stand. 

(7) A certificate for a t1·~i.ng_, .... ~tand shall, 
whenever renewed, expire on the thirty-first day 
of December following the date of the renewal. 

(8) Sections eighty-two to m:,qhty-seven, in
clusive, of Act No. i35 of 1908 shall be and are 
hereby repealed. 

4. (1) Whenever for any reason the renewal of 
a certificate for a trading stand is refused or any 
such certificate is cancelled, the stand licence for 
that stand shall be cancelled. 

(2) Whenever such a stand licence is can
celled because the site of the trading stand is 
required for mining purposes or purposes inci-
dental to mining, the .Mining Commissioner may 
set apart as a trading site other ground held 
under mining title not so required, but as near as 
possible to the ground so required. rrhe Mining 
Commissioner may thereupon grant to the person 
dispossessed of his occupation of the trading stand, 
permission to carry on for such limited period 
and on such conditions as the Minister may 
prescribe any such business as aforesai~l 
on the trading site so set apart on the 
terms that he pay periodically to the Mining 
Commissioner fo1· the right to carry on any such 
business upon that site th ... ~~m~ sum"as he would 
have paid by way of rent if he liad. continued to 

Circum
stances under 
which trading 
stands may 
become 
trading sites. 

occupy a trading stand. Save as aforesaid the 
provisions of sub-sections (2), (3), (4), (6), (7) /1 
and (8) of the next succeeding section shall so far · 
as applicable apply in the circumstances mentioned 
in this sub-section. 

5. (1) \Vhenever the Minister is of opinion that ~election of 
additional facilities should be given in any mining sites for 
dfsti:l"ct-for caiTYing on the business of a general trading on 

k f y ffi . h mining dealer or eeper o · a \.a r eating- ouse upon ground and 
ground held under mining title and that circum- disposal of 
stances rendering it expedient to establish a town- right to trade 
ship on or in the neighbourhood of such ground thereon. 
do not exist, he may instruct the Mining Com-
missioner to select provisionally so many sites on 
such ground"as he may consider necessary. 

(2) Each site selected shall be one hundred feet 
square and shall be not less than six hundred feet 
from the entrance to any mining compound. 

(3) The Mining Commissioner shall send to the 
holder of the mining title by prepaid registered 
post, notice of his intention to select provisionally 
any such site, specifying in the notice the situation 
of the proposed site and the date, hour, and place 

Acl No. 13 
of 1910. 
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Schedule. 

Expenses of flotation of previous loan .. 
Extension of water supply . . . . 
Road and street making 
Canalization of Walker Spruit to Bond Street .. 
Sewerage, Arcadia .. 
Sewerage, Sunnyside .. 
Disposal works for sewerage, Arcadia and Sunnyside 
Completion of sewerage scheme, Pretoria proper 
Removal of locations 
Tramway and electric supply extensions and additions .. 
Extension of and alterations to Municipal Hall and Buildings .. 
Public baths .. 
Abattoirs, infectious diseases hospital, and steam disinfecting 

station 
Devolopment of Fountains Valley Park .. 
Laying out of Church Square 
Establishment of markets, recreation and athletic grounds, 

improvement of parks, erection of public washhouses and 
other public conveniences, construction of bridges and 
other public workR, fire station, sewerage of Pretoria West, 
and expenses of flotation of loan 

£60,000 
100,000 
200,000 

85,000 
45,000 
41,000 
23,000 
20,000 
25,000 

150,000 
25,000 
20,000 

25,000 
10,000 
5,000 

166,000 

£1,000,000 

ACT No. 1i3 OF Hl10.] [Came into operation 18th June, 1910. 

AN 

Act No. 13 A c·~ 1"' of 1910. 

To make further provision regulating trading on ground 
held under Mining Title. 

(Assented to 28th April, 1910.) 

B E rr EN ACTED by the King's Most . Excellent 
Majesty by and with the advice and consent of the 

Legislative Council and Legislative Assembly of The 
Transvaal as follows :--

Interpreta- 1. In this Act the expressions ''Mining Com
tion of terms. missioner," "mining district," ''mining title" 

and "Minister" shall have respectively the same 
meanings as are assigned to them in and for the 
purposes of Act No. 35 of 1908, or any amend
ment thereof ; 

" certificate for a trading stand" shall mean 
any such certificate as is mentioned in 
section eighty-eight of Act No. 35 of 1908; 

"trading site" shall mean a site finally set 
apart under section jive of this Act; 

"trading stand" shall mean ground which, 
immediately prior to the coming into 
operation of this Act, was registered as a 
trading stand under the provisions of Act 
No. 35 of 1908. 
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at and on which he will sit to hear objections to 
the final setting apart of the site. The Mining 
Commissioner shall further publish that notice in 
the Gazette and in a newspaper circulating in the 
mining district once during four consecutive 
weeks. After sitting to hear the objections (if 
any) raised by the holder of the mining title or 
hy other persons to the selection of the site, the 
Mining Commissioner may finally set the same 
.apart as a trading site. 

( 4) No ground shall be finally set apart as a 
trading site if the Mining Commissioner is satis
lied that the surface thereof is required by the 
holder of the mining title for mining purposes or 
purposes incidental to mining or if the Mining 
Commissioner is satisfied, having regard to the 
number of persons residing or employed in the 
neighbourhood of the proposed site, to the number 
()f existing traders supplying the needs of such 
persons and to the distance of the proposed site 
from the nearest township, that there is no public 
necessity for the additional trading facilities 
.aforesaid. 

(5) The right to carry on upon a site finally 
.1:-let apart the business o{'ageneral dealer or keeper 
of a Kaffir eating-house fQr such limited period 
and on such conditions as, the Minister may 
ptescribe and as shall he staMd in the conditions 
of sale shall be sold by the Miliipg Commissioner 
by 'public auction ; notice of. intention to 
sell any such right shall be -given by the 
Mining Commissioner once in each of four 
consecutive weeks in the Gazette'\an<l in a 
newspaper circulating in the mining \district ; 
but no such right may be acquired\ except 
by a white person of full age nor by any 
person unless he is approved by the Miil:~ster 
as being of g~o<l character. The purc~se 
price shall be an ·annual sum payable hy him tn· 
his legal represet~tatives m\ his assigns durin~\ 
the period so prescribed. After deduction of the\ 
costs of the sale from the first annual sum paid 
the balance shall be paid to the Colonial Treasurer, 
who, if the site be priv~te land, shall, so long as 
the ground is used as a trculiug site, pay to the 
registered owner thereof out of the annual sum 
so paid such sum as would be payable to that 
owner if the site had been registered as a trading 
stand under the provisions of Act No. i~5 of E)OK 
repealed by this Aet. - .. _ 

(6) Whenever the Mining Commh;sioner is 
satisfied upon the representation of the holde1· 
of the mining title that the surface of thP 
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2. (1) No person shall, upon ground held under 
mining title, carry on any trade or business 
except-

( a) upon a stand mentioned in section seventy
seven or seventy-nine of Act No. 35 of 1908 ; 
or 
(b) upon a trading stand ; or 
(c) upon a trading site, 

and no person shall, upon a trading stand or 
trading site, carry on any business except that of 
a general dealer or keeper of a Kaffir eating
house. 

Any person contravening the provisions of this 
section shall be deemed to be guilty of the offence 
mentioned in section n1:nety-six of Act No. 35 of 
1908. 

(2) Every receiver of revenue and every muni
cipal council shall have regard to the provisions 
of this section in granting, renewing,- or trans
ferring any licence to carry on the business of a 
general dealer or keeper of a Kaffir eating-house 
upon ground held under mining title, and no 
such licence granted, renewed, or transferred in 
contravention of this section shall be valid. 

3. (1) On the date of the coming into operation 
of this Act, the board appointed under section 
eighty-three of Act No. 35 of 1908 shall cease to 
exist, and every trading stand registered at that 
date in the name of that board shall be registered 
in the name of the Mining Commissioner of the 
mining district in which the stand is situate and 
shall for the purposes of the Local Authorities 
Rating Ordinance 1903, or any amendment there
of, be deemed to be an interest in land held by 
the Crown. 

(2) From and after that date the Mining Com
missioner shall, in the mining districts of J ohan
nesburg, Boksburg, and Krugersdorp, exercise, in 
relation to any application for the renewal or 
transfer of a certificate for a trading stand or in 
relation to the cancellation or suspension of any 
such certificate, the jurisdiction which by any 
unrepealed provision of the said Act is conferred 
upon the said board, and wherever in any such 
unrepealed provision the expression "the board '' 
or " chairman of the board " is used, there shall 
be substituted for that expression "the Mining 
Commissioner." 

(3) From and after the said date the Mining 
Commissioner shall in every other mining district 
continue to exercise in relation to any application 
for the renewal or transfer of a certificate for a 
trading stand or in relation to the cancellation of 

Trading upon Act No. 13 
ground held o£ 191 0. 
under mining 
title for-
bidden with 
certain 
exceptions. 

Abolition of 
board 
constituted 
under section 
eigkty-tkree 
of Act No. 35 
of 1908. 
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ground comprising a trading site is required 
for mining purposes or purposes incidental 
to mining, he shall, in accordance with the pro
visions of fhis section, set apart as a trading site 
other ground not so required" Whenever such 
other site has been so set apart, the ground so 
required,.shall cease to be a trading site, and any 
t·ight then held by any person to trade thereon 
shall cease, but the Mining Commissioner shall 
grant to that person~!~- tfi.~--S.~~ne conditions as 
those upon which he held the right to trade on the 
sjj:_~required as aforesaid permission to carryon any 
such business as is mentioned in sub-section (5) 
upon the other site set apart under this sub-

. Recti on for so long as it may not be required for 
mining purposes or purposes incidental to mining. 
If that other site be private land,· there shall be 
paid to the registered owner thereof, by the 
Colonial 'rreasurer such sum as would be paynhle 
to that owner if the site were a trading stand. 

(7) A right acquired under this section to carry 
on the business of a general dealer or keeper of a 
Kaffir eating-house npon a trading site may 
;mbject to the conditions aforesaid he transfel'red 
t.o any white person of full age, approved by 
the Minister as being of good character provided 
that written notice of the intention to transfer, 
f1pecifying the name and address of t}1e person to 
whom the transfer is to he made, be given to the 
Mining Commissioner not less than one month 
before the transfer is to take effect. 

(8) Whenever any person has become entitled 
under this section to carry on any such business 
itS aforesaid upon a trading site, the Mining 
Commissioner shall transmit to him a document 
in the form prescribed by regulation which shall 
he the authority to the receiver of revenue or 
municipal council (as the case may be) to issue, 
renew, or transfer (as the case may be) a licence 
to carry on the business aforesaid upon tluit 
trading site. 

6. Whenever any ground is set apart as a tra- Beaconing of 
ding site under this Act, the Mining Commis- trading sites. 
sioner shall cause beacons ·to he erected thereon 
and a diagram thereof to be prepared and filed 
in his office. rrhe cost of erecting the beacons 
and the preparation of the diagram shall be 
deemed to be part of the costs of the sale for 
the purposes of sub-section (5) of section five, 
but in the circumstances set forth in sub-section 
(2) of section fonr and in sub-section (6) of 
section five the costs of so erecting beacons and 

Act No. 13 
of 1910. 
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any such certificate, the jurisdiction which, 
immediately prior to the coming into operation 
of this Act, was exercisable by the Mining 
Commissioner. 

(4) ~'he Mining Commissioner may, after the 
coming into operation of this .Act, grant any 
application for the renewal or transfer of a 
certificate for a trading stand. The Mining 
Commissioner shall publish in the Gazette and in 
a newspaper circulating in the mining district, a 
notice setting forth the names and addresses of the 
applicants and the registered numbers and situa
tions of the stands in respect of which they have 
respectively made application. Such notice shall 
specify the place fixed for hearing the applications 
and the date and hour so fixe(.l (not being less 
than fourteen clays after the date of the notice), 
and shall call upon persons desiring to object to 
the rene,val or transfer of a certificate to lodge 
with the Mining Commissioner, and to serve on 
any applicant, in respect of whose application 
objection is made, written notice of such objec
tion not less than seven days before the date fixed 
by the Mining Commissioner. 

The Mining Commissioner shall on the date 
fixed or on any later date hear such applicant and 
such objectors, and may take notice of any matter 
or thing which, in his opinion, constitutes an 
objection to the renewal or transfer of a certificate ; 
provided that in such case, the Mining Commis
sioner shall adjourn the consideration of the 
application for not less than four days, to enable 
the applicant to meet his objection. 

( 5) In exercising his jurisdiction under this 
section the Mining Commissioner may refuse, 
without giving reasons, the renewal or transfer of 
a certificate for a trading stand, and, unless the 
holder of the certificate obtained, before the 
coming into operation of this Act, the sanction of 
the said board to his being interested in the right 
to trade on more than one trading stand the 
Mining Commissioner shall refuse a transfer if 
the effect would be that the holder of the certifi
cate would by the transfer obtain the right to 
trade, or to become interested in the right to "trade, 
on more than one trading stand or on a trading 
stand and a trading site. -

(6) Whenever the Mining Commissioner is 
satisfied that the circumstances described in sub
section (1) (a) of section eighty-four of Act No. 35 

· of 1 ~H)8 have ceased to exist the Mining Commis
sioner shall, at the expiry of six months' notice in 

·'-• 
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preparing diagrams shall be paid out of the 
public revenue. 

7. In carrying out any powers or duties or in 
exercising any jurisdiction conferred or imposed 
upon him by this Act, the Mining Commissioner 
shall act in accordance with such instructions as 
may from time to time be given to him by the 
Minister, who may, within the time in each case 
prescribeJ by regulation, confirm, set aside, or· 
vary any act. done or decision given by the 
Mining Commissioner mHler this Act. 

8. Any lease of a trading stand or any right 
acquired unJer this Act to carry on business upon 
a trading site shall be deemed to be an interest in 
lan<l for the purposes of the definition of "rateable 
property " in the Local Authorities Rating 
Ordinance 190~ or any amendment thereof, and 
the holder of such lease m· of such right shall be 
deemed to he the " owner " for the purposes of 
the said Ordinance or any amendment thereof. 

9. (1) The Governor-in-Council may, from 
time to time, make, alter, or rescind regulations 
not inconsistent with the provisions of this Act, 
for the better carrying out of the objects and 
purposes thereof, including ('inter alia) the 
prevention of monopolies of trade in the neigh
bourhood of mines. 

(2) All such regulations and every alteration 
or rescission thereof shall, within seven days 
after publication, be laid on the tables of Par
liament if Parliament be then in session, or if it 
be not then in session, within seven days after 
the commencement of its next ensuing session. 

10. This Act may be cited for all purposes 
as the Trading on Mining Ground Regulation Act~ 
1910, and shall not come into operation unless. 
and until the Governor shall have declared by 
proclamation in the Gazette that it is His 
Majesty's pleasure not to disallow the Act, and 
thereafter it shall come into operation on such 
date as the Governor shall by like proclamation 
declare. :l:, 

*See Proe. Xo. 8 of l!HO ((-J-a::ette, 17th .June, l!l!O, p. llil) notifying 
His Majesty'H asseut and proclaiming date of operation of Aet at' 18th Junet 
1910. 
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writing given by him to the holder of any certifi
cate for a trading stand, cancel that certificate and 
the licence for the stand. 

(7) A certificate for a trading stand shall, 
whenever reneweu, expire on the thirty-first day 
of December following the date of the renewal. 

(8) Sections ei,qhty-two to m:,qhty-seven, in
clusive, of Act No. a5 of 1908 shall be and are 
hereby repealed. 

4. (1) Whenever for any reason the renewal of 
a certificate for a trading stand is refused or any 
such certificate is cancelled, the stand licence for 
that stand shall he cancelled. 

(2) Whenever such a stand licence is can
celled because the site of the trading stand is 
required for mining purposes or purposes inci
dental to mining, the Mining Commissioner may 
set apart as a trading site other ground held 
under mining title not so required, but as near as 
possible to the ground so required. rrhe Mining 
Commissioner may thereupon grant to the person 
dispossessed of his occupation of the trading stand, 
permission to carry on for such limited period 
and on such conditions as the Minister may 
prescribe any sucb business as aforesaid 
on the trading site so set apart on the 
terms that he pay periodically to the Mining 
Commissioner for the right to carry on any such 
business upon that site the same sum as he would 
have paid by way of rent if he had continued to 
occupy a trading stand. Save as aforesaid the 
provisions of sub-sections (2), ( 3), ( 4), (6), (7) 
and (8) of the next succeeding section shall so far 
as app1im~.ble apply in the ci reumstances mentioned 
in this sub-section. 

5. (1) \Vhenever the Minister is of opinion that 
additional facilities should he given in any mining 
district for carrying on the business of a general 
dealer or keeper of a Kaffir eating-house upon 
ground helcl under mining title and that circum
stances rendering it expedient to establish a town
ship on or in the neighbourhood of such ground 
do not exist, he may instruct the Mining Com
missioner to select provisionally so many sites on 
such ground as he may consider necessary. 

(2) Each site selected. shall be one hundred feet 
square and. shall be not less than six hundred feet 
from the entrance to any mining compound. 

Circum
stances under 
which trading 
stands may 
become 
trading sites. 

Selection of 
sites for 
t.ra.flinf! 011 

minino· 
ground and 
disposal of 
right to trade 
tlwreon. 

(3) The Mining Commissioner shall send to the 
holder of the mining title by prepaid registered 
post, notice of his intention to select provisionally 
any such site, specifying in the notice the situation 
of the proposed site and the date, hour, and place 

------------- -I.-

Act No. 13 
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ACT No. 14 OF HHO.J [Came into operation 17th May, 1910. 

AN 

ACT 
".To amend -the Shop Hours Ac-t, 1908 (Ac-t No. 32 of 1908) 

and -the Shop Hours Amendment Ac-t, 1909 (Act No. 29 
of 1909). 

(Assented to 28th April, 1910.) 

BE rr ~JNACTBD by the King's Most Excellent Majesty 
hy and with the ad vice and consent of the Legislative 

·Council and Legislative Assembly of rl'he Transvaal as 
follows:-

1. Sections six and eleven of the Shop Hours 
Act 1908 together with so much of the Schedule 
to that Act as refers to Asiatic tea-rooms or 
Asiatic eating-houses, section tzoo, sub-section 
. (1) of section thr·ee, and section fottr of the 
Shop Hours Amendment Act 1909 shall be and 
are hereby repealed. 

2. Section four of the Shop Hom·s Act 1908 
·.shall apply within the Municipality of Witbank 
.and within a distance of five miles from the 
nearest boundary thereof. 

3. 'I'he hours after which it is by the Shop 
Hours Act 1908 provided that a shop shall uot be 
permitted to be or to remain open, and the days 
on which it is by the said Acts provided that a 

:shop shall not be permitted to be open, shall not 
. apply to-

(a) Railway bookstalls ; 

(b) Restaurants, tea-rooms, eating-houses 
(which are not Kaffir eating-houses), bakers' 
shops and confectioners' shops ; 
(c) Shops where the sale of fresh milk m· 
fruit or vegetables or flowerf\ is the main 
business carried on therein ; 

provided that it shall not be lawful to keep any 
. such place open between the hours of twelve 
o'clock midnight and six o'clock in the morning. 
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laws. 
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at and on which he will sit to hear objections to 
the final setting apart of the site. 'rhe Mining 
Commissioner shall further publish that notice in 
the Gazette an<l in a newspaper circulating in the 
1nining district once during four consecutive 
weeks. After sitting to hear the objections (if 
any) raise<l by the holder of the mining title or 
by other persons to the selection of the site, the 
:Niining Commissioner may finally set the same 
apart as a trading site. 

( 4) No ground shall he finally set apart as a 
rrading site if the Mining Commissioner is satis
Hed that the surface thereof is required by the 
holder of the mining title for mining purposes or 
purposes incidental to mining or if the Mining 
Commissioner is satisfied, having regard to the 
number of persons residing or enrployed in the 
neighbourhood of the proposecl site, to the number 
of existing traders supplying the needs of such 
persons and to the distance of the proposed site 
from the nearest township, that there is no public 
necessity for the additional trading facilities 
aforesaid. 

(5) The right to carry on upon a site finally 
set apart the business of a general dealer or keeper 
of a Kaffir eating-house for such limited period 
and on such conditions as the Minister may 
prescribe and as shall he stated in the conditions 
of sale shall be sold by the Mining Commissioner 
hy public auction ; notice of inte11tion to 
sell any such right shall be given by the 
Mining Commissioner once in each of four 
consecutive weeks in the Cl-azdte an<l in a 
newspaper circulating in the mining district ; 
but no such right may be acquired except 
by a white person of full age nor by any 
person unless he is approved by the Minister 
as being of good character. The purchase 
price shall be an annual sum payable hy him or 
his legal representatives or his assigns during 
the period so prescribed. After deduction of the 
costs of the sale from the first annual sum paid 
the balance shall be pai<l to the Colonial 'l'reasurer, 
who, if the site he private land, shall, so long as 
the ground is used as a trading site, pay to the 
registered owner thereof out of the annual sum 
so paid such sum as would be payable to that 
owner if the site had been registered as a trading 
stand under the provisions of Act No. i3!) of 1~10~ 
repealed by this Act. 

(6) Whenever the Mining Commissioner is 
satisfied upon the representation of. the holder 
of the mining title that the surface of the 

--~----------
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4. On a public holiday, or on a Sunday, or aft(-~1' 
the closing hours of the shops prescribed by section 
four or section jive of the Shop Hours Act 190~, 
no person shall, in any shop mentioned in para
gra.ph (b) or (c) of the last preceding section, sell,~ 
for consumption or use off the premises of that 
shop, any article other than fresh milk, fresh 
flowers or perishable foodstuffs. 

5. (1) Every shopkeeper carrying on any 
business mentioned in paragraphs (b) and (c) of 
section tlrrel! of this Act who employs one or more· 
shop assistants. shall keep in his shop an attendanc8 · 
register or book. Every shop assistant employed 
in that shop shall, on every day during which he 
is so employed and immediately upon comm8nciug 
work, enter in that attendance register or book a 
true record of the hour and minute at ·which Jw 
commences work and, upon ceasing work, a true 
recor<1 of the hour and minute at whieh he ceases 
work. 

(2) Every attendance register or book shall, at 
all times during business hours, he open to 
inspection by any magistrate, police officer or · 
other person duly authorized to inspect the same. 

;:., (3) 'rhe Colonial Secretary may from timt> to. 
time by notice in the Gazette make, alter or rescil1cl 
rules prescribing. the form and manner in whieh 
attendance registers or books are to he kept in the· 
shops to which the provisions of this section m·e· 
applicable. 

(4) Any shopkeeper who neglectH or fails to, 
observe and carry out the provisions of this section 
or of any rules made thereunder and any person 
who wilfully neglects to make any of the record 
entries prescribed in sub-section (1) or prevents, 
the making of such entries or wilfully makeH a 
false entry m· orders or permits m· connives at 
any false entry being made, shall be deemed t(J, 

have contravened the provisions of this Act. 

6. Any penalties provided for a coutmvention 
of the Shop Hom·s Act 1 !lOS may he impose< I 
fo1· a eontravention of any provision of this Act. 

7. rrhis Act may be cited for all purposes as, 
the Shop HoursFm·ther Amendment Act 1~HO, shall 
he read as one with the Shop Hom·s Act 1~)08 
and the Shop Hours Amen<lment Act 19ml, an<l 
shall come into operation on the date of its first 
publication as an Act in the Gazette. t 

* For Hnlcs made Hilder this sub-seet.ion see Govt. Notice No. ~j;, of 1!110" 
(Gazette, 30th Mny, 1 H1 0, p. 68i>). , 
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gt·ound comprising a trading site is required 
for mining purposes or purposes incidental 
to mining, he shall, in accordance with the pro
visions of this section, set apart as a trading site 

· other ground not so tequired. Whenever such 
· other site has been so set apart, the ground so 
require<l shall cease to be a trading site, and any 
l'ight then held by any person to trade thereon 

·shall cease, but the Mining Gmnmissioner shall 
grant to that person on the same conditions as 
those upon which he held the right to trade on the 

:site required as aforesaid permission to carryon any 
. Hnch business as is mentioned in sub-section (5) 
upon the other site set apart under this sub-

~ section for so long as it may not be required for 
mining pm·poses or purposes incidental to mining. 
If that other site he private land, there shall be 
paid to the registered owner thereof, by the 
Colonial Treasurer such sum as would be payable 
to that owner if the site were a trading stand. 

(7) A right acquired under this section to carry 
· on the business of a general dealer or keeper of a 
Kaflh· eating-house- upon a trading site may 

; :mbject to the conditions aforesaid be transferred 
to any white person of full age, approved by 
the Minister as being of good character provided 
that written notice of the intention to transfer, 

,: specifying the name and address of the person to 
whom the transfer is to be made, he given to the 
Mining Commissioner not less than one month 
before the transfer is to take effect. 

(8) Whenever any person has become entitled 
under this section to carry on any such business 

. as aforesaid upon a trading site, the Mining 
Commissioner shall transmit to him a document 
in the form prescribed by regulation which shall 
be the authority to the receiver of revenue or 
municipal council (as the case may be) to issue, 
renew, or transfer (as the case may be) a licence 
to carry on the business aforesaid upon that 
trading site. 

43 

6. \Vhenever any ground is set apart as a tra- Beaconing of 
ding site under this Act, the Mining Commis- trading sites. 

·:. sioner shall cause beacons to be erected thereon 
and a diagram thereof to be prepared and filed 
in his office. The cost of erecting the beacons 

. and the preparation of the diagram shall be 
deemed to be part of the costs of the sale for 
the purposes of sub-section (5) of section jivr!, 
hut in the circumstances set forth in sub-section 
(2) of section jonr and in sub-section (6) of 

;: section jive the costs of so erecting beacons and 

Act No~ 13 
of 1910. 
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.A.C'l' No . .1;) OF 1910.] . [Came into operation 28th May, 1910. 
AN 

ACT 
To provide lor the Licensing ol Persons carrying on under

takings lor the Supply ol Power and lor other purposes. 

(Assented to 28th April, 1910.) 

BE I'r ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as 
follows:-

1. In this Act, unless inconsistent with the Intcrpreta-
context- tion of termr-;. 

''board" shall mean the advisory board con-
stituted under this Act; 

''commencement of this Act" shall mean the 
date on which this Act came into operation; 

"consumer" shall mean a person supplied or 
entitled to be supplied with power by a 
licensee ; 

''distribution line" shall mean a licensee's 
overhead or underground conductor or 
other means for transmitting power to 
and entering a transformer station or other 
point on a consumer's property and in 
the case of overhead conductors shall 
include a line or lines of poles with any 
conductors carried thereby ; 

"distribution station" shall mean a station in 
which power is taken from a licensee's 
transmission line and is transformed in 
pressure or converted in form and there
after transmitted to transformer stations or 
through a distribution line; 

" generating station " shall mean a station in 
which power is directly generated by coal 
or other fuel or by water or by any other 
means, and shall include all works, railway 
sidings, coal or ash dumps, workshops, 
stores, dwelling and boarding houses, 
recreation rooms, and other land, buildings, 
and works necessary or incidental to such 
a station ; 

" Governor " shall mean the officer for the 
time being administering the government 
of this Colony · acting by and with the 
advice of the Executive Council thereof; 

" licence" shall mean a licence granted under 
this Act to generate and transmit, distri
bute, or in any manner supply power 

Act No. 15 
of 1910. 
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preparing diagrams shall be paid out of the 
public revenue. 

7. In carrying out any powers or <luties or in 
exercising any jurisdiction conferred or imposed 
upon him by this Act, the Mining Commissioner 
shall act in accordance with such instructions as 
may from time to time be given to him by the 
:Minister, who may, within the time in each case 
prescribed hy regulation, confirm, set aside, or 
vary any act done or decision given by the 
Mining Commissioner under this Act. 

8. Any lease of a trading stand or any right 
aC<JUire<l under this Act to carry on business upon 
a trading site shall be deemed to be an interest in 
land for the purposes of the definition of "rateable 
property" in the Local Authorities Rating 
Or<linance l~lOi~ m· any amendment thereof, and 
the holder of such lease or of such right shall he 
deemed to be the " owner " for the purposes of 
the sai<l Ordinance m· any amendment thereof. 

9. (l) The Governor-in-Council may, from 
time to time, make, alter, or rescind regulations. 
not inconsistent with the provisions of this Act, 
for the hetter carrying out of the ohjects and 
purposes thereof, including ('intf!J' ali:a) the 
prevention of monopolies of trade in the neigh
bourho()(l of mines. 

(2) All such regulations and every alteration 
or rescission thereof shall, withi11 seven days 
after publication, be laid on the tables of Par-
1iament if Parliament he then in session, or if it 
be not then in session, within seven days after. 
the commencement of its next ensuiug session. 

10. rl'his Act may be cited for all purposes 
as the Trading on Mining Ground Regulation Act, 
HllO, an<l shall not come into operation unleRs 
and until the Governor shall have declared by 
proclamation in the Grtzette that it is His 
Majesty's pleasure not to disallow the Act, antl 
thereafter it shall come into operation on such 
date as the Governor shall by like proclamation 
declare. ~~ 

* Sec Prot·. Xo .. .s of Ull 0 ({/tJ,::ette, 1 ith .J llllC, I !Jl o, p. 1 n I) Hotifyiug-
1-!.is 1\iajest.y':.; a:.;:.;<.mt and proclaimil1g date of operation of Aet aH 18th .June 
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exceeding twenty million units during auy 
one year; 

"licensee" shall mean the holder of a licence; 
" Minister " shall mean the Minister of Mines 

or any other Minister to whom the Gover
nor may, from time to time, assign the 
administration of this Act; 

"power" shall mean power, for the purpose of 
disposal, derived from electricity or com
pressed air or derived from any other 
source which may by proclamation of the 
Governor in the Ga.zette be declared to be 
a source for the derivation of power ; 

" regulation " shall mean a regulation made 
under this Act; 

"transmission line" shall mean a licensee's 
overhead or underground conductor or 
other means of transmitting power from 
and between the licensee's generating 
station and distribution stations and in 
the case of overhead conductors shall in
clude a line or lines of poles with any 
conductors carried thereby; 

" transformer station " shall mean a station 
which is either on or in the neighbourhood 
of a consumer's property and in which power 
is transformed in pressure or converted in 
form for supplying power to a consumer ; 

" undertaking " shall mean the business with 
all the assets and liabilities in the Colony 
appertaining thereto which under this Act 
shall only be carried on un( 1er the 
authority of the licence. 

,..., 2. (1) At the commencement of this Act there 
shall be constituted an advisory board consisting 
of not more than five persons and styled the 
Power Undertakings Board. The Government 
Mining Engineer shall be one of such persons 
and shall be chairman of the board and the other 
members shall he appointed from time to time by 
the Governor : all the mem hers shall be officers in 
the public or railway service. 

(2) The board shall, in addition to any other 
duties imposed upon it under this Act, advise the 
Minister upon any matter connected with the 
administration of this Act, which he may refer 
to it. 

(3) The board shall have all the powers, juris
diction, and privileges described in the Com
missions Powers Ordinance, 1902. 

*For n.ppointmcnt of members of l'ower Undertakings Roard see Hm·t. 
Notice No. •i!H of I !11 0 (Gazette E.'l'fraOJ•dinar·!f, 30th .:\fay, 1 Hl 0, p. (191.) 
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ACT No. 1,1 OF 1~110.] [Came into operatim1 17th May, 1~10. 

AN 

To am.end the Shop Hours Act, 1908 (Act No. 32 of 1908) 
and the Shop Hours Amendment Act, 1909 (Act No. 29 
of 1909). 

(Assented to 28th April, 1910.) 

B~J IT ENACTED by the King's Most :BJxcellent Majesty 
by and with the <l<l vice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The rrransvaal as 
follows:-

1. Sections six and eleven of the Shop Hours 
Act 1908 together with so much or the Schedule 
to that Act as refers to Asiatic tea-rooms or 
Asiatic eating-houses, section two, sub-section 
(1) of section three, and section four of the 
Shop Hours Amendment Act 190~) shall be and 
.are hereby repealed. 

2. Section four of the Shop Hours Act 1 ~)08 
shall apply within the Municipality of Witbank 
and within a distance of five miles from the 
nearest boundary thereof. 

3. The hours after which it is by the Shop 
Hours Act 1~)()8 provided that a shop shall Hot he 
permitted to be or to remain open, and the days 
on which it is by the said Acts provided that a 
shop shall not be permitted to be open, shall not 
apply to-

(a) Railway bookstalls ; 

(b) Hestaurants, tea-rooms, eating-houses 
(which are not Kaffir eating-houses), bakers'. 
shops and confectioners' shops ; 
·{c) Shops where the sale of fresh milk m· 
fruit or vegetables or flowers is the n1ain 
business carried on therein ; 

provided that it shall not be lawful to keep any 
such place open between the hours of twelve 
o'clock midnight and six o'clock in the morning. 

RCJleal of 
laws. 

Rectiou /O'II-1' 

of Act No. 32 
of I !'lOR to 
apply to 
Witbank 
l\I nnicipality. 

l~xemption of 
certain 
premises from 
closing hours 
prescribed in 
Act No. 32 
of I HOS. 
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LICENSING OF POWER UNDERTAKINGS. 

3. (1) From and after the comm~ncement of 
this Act no person except the council of a 
municipality shall, save as is provided in 

:.sub-section (2) of this section, erect or instal any 
machinery or plant, or carry on or engage in any 
manner in any undertaking, for the supply to 

;any other persons of power exceeding twenty 
million units in any one year unless that under
.taking be licensed under this Act. 

(2) In the case of such an undertaking which 
was being carried on at the commencement of this 
Act it shall be lawful to continue that under-

. taking for one year after such commencement, 
but, unless the same be licensed under this Act, 
for no longer, provided that the provisions con
tained in section .five relating to the supply of 
power by a licensee within a municipality shall 

; apply to any such undertaking as if it were 
1licensed unde1· this Act. 

(3) Notwithstanding anything to the contrary 
in this section contained, the Minister may 

·exempt from the duty of obtaining a licence an 
• association of persons or companies operating 
:any such plant or machinery for their own 
·exclusive use and supplying power therefrom to 
themselves only and the exemption shall be in 
force for so long only as, in the opinion of the 
Minister, the circumstances herein described 
exist. 

49 

l'rohi bition of 
unlicensed 
power under
takings. 

4. (1) Any }Jerson desiring to obtain a licence Applications 
~:shall make application in writing to the for licences. 
Minister in the form prescribed by regulation 

; and shall transmit with the application plans 
.. drawn to a scale prescribed by regulation and 
:. showing where necessary by means of hooks of 
i reference the particulars mentioned in para
. graphs (a), (c), (d), and (e) of sub-section (2). 

(2) Every such application for a licence shall, 
if the applicant be a company, be accompanied by 
the memorandum and articles of association of 
the company, and by details of the capital of the 
-company (including debentures), and those details 

: shall distinguish vendors' consideration or shares 
• from other shares and shall disclose the names of 
, the registered holders of the capital ; and eYery such 
~application, by whomsoever made, shall state-

( a) the situation and extent of the land 
which the applicant desires to use as sites for 
generating stations, the names of the owners 
thereof and of the occupiers (if any), and in 
the oase of land held under mining title, the 
name of the holders of such title ; 

Act No. 15 
of 1910. 
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Act No. 14 Prohibition 
of 1910. of sales in 

restaurants, 
tearooms, 
etc., on 
Sundays or 
public 
holidays after 
closing hours, 
except for 
consumption 
on the 
premises. 

Attendance 
register to be 
kept. 

Penalties. 

Title and 
date of 
operation of 
Act. 

SHOP HOUH8 E'UH'l'HEH AMENDMI'JN'l'. 

4. On a public holiday, or on a Sunday, or after· 
the closing hours of the shops prescrihe(l by section 
four or section five of the Shop Hours Act 1908, 
no person shall, in any shop mentioned in para
graph (u) or (c) of the last preceding section, sell, . 
for consumption or use off the premises of that 
shop, any article other than fresh milk, fresh 
flO\vers or perishable foodstuffs. 

5. (1) Every shopkeeper carrying on any 
business mentioned in paragraphs (b) and (c) of· 
section three of this Act who employs one or more 
shop assistants. shall keep in his shop an attendance 
register or book. Every shop assistant employed 
in that shop shall, on every day during which he 
is so employed and immediately upon commencing 
work. enter in that attendance register or book a 
true record of the hour and minute at which he 
commences work and, upon ceasing work, a true 
record of the honr aud minute at \Vhich he ceases. 
work. 

(2) Every attendance register or book shall, at 
all times during business hours, he open to
inspection by any magistrate, police officer or · 
other person duly authorized to inspect the same. 

~~ (3) The Colonial Secretary may from tim<:> to · 
time by notice in the Gazette make, alter or r<:>sci})(l 
rules prescribing the form and manner in whid1 
attendance registers or hooks are to be kept in the 
shops to which the provisions of this section nre 
applicable. 

(4) Any shopkeeper who neglects or fails to. 
observe and carry out the provisions of this section 
or of any rules made thereunder and any person 
who wilfully neglects to make any of the record 
entries prescribe<l in sub-section (1) or prevents. 
the making of such entries or wilfully makes a 
false entry or Ol'(lers or permits or connives at 
any false entry heillg made, shall be deemed tn-
have contravened the provisions of this Act. 

6. Any penalties provi<le<1 for a contravention 
of the Shop Hours Act 1H08 may he impose<1 
for a coll travention of any p1·ovision of thiR Act. 

7. rrhis Act may be cited for all purposes as:. 
the Shop Hours Further Amendment Act 1~)10, shall 
be read as one with the Shop Hours Act 1908-
and the Shop Hours Amendment Act 1~W9, and 
shall come into operation on the date of its fh·st 
publication as an Act in the Gazette. t 

*For Hules nutdc. under· this sub-section ~ee Govt. Notice No . .-, i ,j of l!ll (}' 
(Gazette, 30th May, 1!110, p. (i8t>). 

t 'L'his date was 17th May, Hl!O. 
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(b) the sources from which it is inteiided to 
draw th~ water required for the undertaking 
and the probable quantity so required ; · 
(c) the area within which it is intended to· 
undertake the supply of power ; 
(d) the route which it is intended that the· 
transmission lines shall take, the situation 
and extent of anY land to be used for distri
bution stations, ''the names of the owners of· 
land to be used for such stations and the 
occupiers (if any) of such land, and if the 
land be held under mining title, the names 
also of the holders of such title ; 
(e) whether powers of opening and breaking
up the soil of streets, roads, squares, or open. 
or enclosed public places are desired, and, 
if so, within what area ; 
(/) the schedule of standa1·d prices which 
the applicant proposes to charge consumers,: 
and the classes of consumers for whom it is 
intended to undertake the supply of power 
and the minimum amount of power that it is 
proposed to supply to any one consumer ; 
(g) a detailed estimate of the cost to the 
applicant of generating power; 
(h) particulars of any contracts which the 
applicant may have entered into with any 
person in respect of the proposed under
taking, whether the contracts be provisional 
or otherwise ; 
( i) such further particulars and information 
as may be prescribed by regulation. 

(3) The Minister, upon receipt of any 
application under this section, shall forthwith 
refer the same with the plans and particulars. 
aforesai(l to the board, which shall forthwith 
publish, at the expense of the applicant, in three 
consecutive ordinary issues of the Gazette and 
in a ne'\vspaper circulating in every district within 
which powers of supply are applied for, notice 
that such an application has been made, and shall,. 
in that notice, state the date, hour. and place at 
which it will sit to hear the application and any 
objections thereto ; provided that wTitten notice 
of any objection shalL be lodged by the ohjector· 
with the board and with the applicant not less 
than seven days prior to such date. 

Whenever an applicant desires to supply power 
within the area of supply of any licensee, he shall 
give written notice to that licensee and serve the 
same at his usual business address not less than 
twenty-one days before the date fixed for the 
hea1·ing of the application. 

------ --·-----------·· ---· --------~ 
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Ac'r No. 16 OF lHlO.J [Came into operation 28th May, 1910. 

AN 

ACT 
To provide for -the Licensing of Persons carrying on under

-takings for the Supply of Power and for other purposes. 

(Assented to 28th April, 1910.) 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of The Transvaal as 
follows:-

1. In this Act, unless inconsistent with the Interpreta-
context- tion of term~. 

''board" shall mean the advisory board con-
stituted under this Act; 

''commencement of this Act" shall mean the 
date on which this Act came into operation; 

"consumer" shall mean a person supplied or 
entitled to be supplied with power by a 
licensee; 

"distribution line" shall mean a licensee's 
overhead or underground conductor or 
other means for transmitting power to 
and entering a transformer station or other 
point on a consumer's property and in 
the case of overhead conductors shall 
include a line or lines of poles with any 
conductors carried thereby ; 

"distribution station" shall mean a station in 
which power is taken from a licensee's 
transmission line and is transformed in 
pressure or converted in form and there
after transmitted to transformer stations or 
through a distribution line; 

'' generating station " shall mean a station in 
which power is directly generated by coal 
or other fuel or by water or by any other 
means, and shall include all works, railway 
sidings, coal or ash dumps, workshops, 
stores, dwelling and boarding houses, 
recreation rooms, and other land, buildings, 
and works necessary or incidental to such 
a station ; 

'' Governor " shall mean the officer for the 
time being administering the government 
of this Colony acting by and with the 
advice of the Executive Council thereof; 

" licence" shall mean a licence granted undei 
this Act to generate and transmit, distri
bute, or in any manner supply power 

Act No.15 
of 1910. 
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(4) rrhe board shall-
( a) enquire into the application and any 
objections thereto ; 
(b) recommend to the Minister whether the, 
application be granted or refused ; 
(c) if it recommends the grant of the applica
tion, set forth the conditions (if any) which 
should be attached thereto or the modifica
tions (if any) which should be made in any 
scheme proposed. 

( 5) On receipt of the recommendations of the 
board the Governor shall grant or refuse the 
application, but on the grant of an application no 
conditions shall be attached which are inconsistent 
with this Act or the regulations. 

5. (l) Whenever an applicant for a licence 
desires to construct any transmission line through 
a municipality he shall se1Hl to the town clerk 
thereof notice of his application specifying the 
route of every such line so far as it will traverse 
the municipality. 

(2) "Vhenever an applicant for a licence <lesires 
to supply power within a municipality the 
applicant shall send to the town clerk thereof 
notice of his application together with the 
particulars specified in paragraphs (c), (d), (rl) and 
(/) of sub-section (2) of section j(mr so far as. 
they relate to supply of power within that 
municipality. Any person authorized in ·writing 
by the council of that municipality shall be entitled 
with the approval of the chairman of the hoard to 
inspect. and take copies of any documents lodged 
with the hoard by the applicant. Not less than 
seven days prior to the date fixe<l for the hem·ing of 
the application t.he council shall lodge with the 
hoard and with the applicant its objections (if any) 
to the application, and at the hearing, the council 
shall be entitled to be hea1·d by counsel~ attorney,. 
or other,vise, in support of any such objection. 

( i3) In g1·anting any licence for the supply of 
powe1· \Vithin the municipality the Governor may 
attach thm·eto restrictions and conditions relativ~e 
to the consumers or classes of consun1ers to whmn 
power may be supplied or the purposes for which 
it may be supplied, and in particular may impose 
a condition that the licensee may not supply 
power within that municipality without the 
consent of the council thereof, except for use in 
mining or purposes incidental thereto or except to 
the railway administration m· to any Government 
depart.ment. 

(4) Where any such licence is granted without 
the particular condition described in sub-section 

Application& 
for licences 
to transmit 
through or 
supply power 
within muni-· 
cipalities .. 
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exceeding twenty million units during any 
one year; 

" licensee " shall mean the holder of a licence; 
" Minister " shall mean the Minister of Mines 

or any other Minister to whom the Gover
nor may, from time to time, assign the 
administration of this Act; 

"power" shall mean power, for the purpose of 
disposal, derived from electricity or com
pressed air or derived from any other 
source which may by proclamation of the 
Governor in the Gazette be declared to be 
a source for the derivation of power ; 

" regulation " shall mean a regulation made 
under this Act ; 

"transmission line" shall mean a licensee's 
overhead or underground conductor or 
other means of transmitting power from 
and between the licensee's generating 
station and distribution stations and. in 
the case of overhead conductors ::;hall in
clude a line or lines of poles with any 
conductors carried thereby; 

" transformer station " shall mean a station 
which is either on or in the neighbourhood 
of a consumer's property and in whichpower 
is transformed in pressure or converted in 
form for supplying power to a consume1·; 

" undertaking " shall mean the business with 
all the assets and liabilities in the Colony 
appertaining thereto which under this Act 
shall only be carried on under the 
authority of the licence. 

•::. 2. (1) At the commencement of this Act there 
shall be constituted an advisory hoard consisting 
of not more than five persons and styled the 
Power Undertakings Board. rrhe Government 
Mining J~ngineer shall he one of such persons 
and shall be chairman of the board and the other 
members shall he appointed from time to time by 
the Governor : all the members shall be officers in 
the public or railway service. 

(2) The board shall, in addition to any other 
duties imposed upon it under this Act, advise the 
Minister upon any matter connected with· the 
administration of this Act, which he may refer 
to it. 

(:3) rrhe board shall have all the powers, juris
diction, and privileges described in the Com
missions Powers Ordinance, 1~)02. 

* J~'or appoiutmellt of members of Power Undertakings Board see Govt. 
Notice No. i)!)J of I!JIO (Gazette Brt,ram·di,nar!f, 30th M:w, 1!110, p, (i!H.) 
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(i~) the licensee shall not 8Upply poweL' within 
that municipality without the consent of the 
council thereof, except for use in mining or 
purposes ''incidental thereto or except to the 
railway administration or to any Government 
department but the consent of the council shall 
not be unreasonably withheld. 

(5) If the licensee alleges that the coustmt of 
the council has beeu in any case unreasonably 
withheld, the matter shall be decided hy the 
Governor after enquiry by the board sitting in 
public. The proce(lure described in sub-section 
(2) shall rn1ttaNs 1nntand'is be followed in 
connection with such enquiry. 

( 6) After such enquiry the Governor may 
authorize the licensee to supply power on such 
conditions as to the Governor may seem fit or the 
Governor may refuse to authorize such supply. 
It shall be unlawful for the licensee to fmpply 
power without the consent of the council in any 
such case where the Governor has refused hiH 
authorizatiou. 

(7) rrhe Governor shall cause to be transmitted 
to the council and to the licensee the rea~ons· for 
any decision under sub-section (5). 

6. (1) A licence shall he in such form as the 
Minister may approve and the name of the licensee, 
his head office, and a description of the undertaking 
carried on by him and all the conditions upon 
which the licence has been granted shall he 
stated in it. 

(2) It shall he a condition of every licence-
( a) that it shall not be assignable nor trans
ferable to any other person without the 
consent of the Minister ; 
(b) that it shall not be used in respect. of any 
undertaking other than is mentioned in the 
licence; 
(c) that no power be supplied other than 
within the area of supply specified in the 
licence; 
(d) that no generating station, distribution 
station, or transmission line be used by the 
licensee, except such as are described upon 
the licence ; 
(e) that the licensee shall not, except with 
the consent of the Minister. carry on within 
the Colony any business or undertaking other 
than the licensed undertaking (including 
therein a reasonable supply to consumers on 
sale or lease of installations and pJant to 
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LICENSING OF POWER UNDERTAKINGS. 

3. (1) From and after the commencement of 
this Act no person except the council of a 
rnunicipality shall, save as is provided in 
:sub-section (2) of this section, erect or instal any 
machinery or plant, or carry on or engage in any 
manner in any undertaking, for the supply to 
any other persons of power exceedin~ bventy 
million units in any one year unless that under-
taking be licensed under this Act. 

(2) In the case of such an undertaking which 
was being carried on at the commencement of this 
Act it shall be lawful to continue that unuer
taking for one year after such commencement, 
but, unless the same he licensed under this Act, 
for no longer, provided that the provisions con
tained in section five relating to the supply of 
power by a licensee within a municipality shall 

:apply to any such undertaking as if it were 
licensed under this Act. 

(3) Notwithstanding anything to the contrary 
in this section contained, the Minister may 
-Bxempt from the duty of obtaining a licence an 
association of persons or companies operating 
.any such plant or machinery for their own 
·exclusive use and supplying power therefrom to 
themselves only and the exemption shall be in 
force for so long only as, in the opinjon of the 
Minister, the circumstances herein described 
exist. 

l'rohibition of 
unlicensed 
power under
takings. 

4. (1) Any person desiring to obtain a licence Applications 
shall make application in writing to the for licences. 
:Minister in the form prescribed by regulation 
and shaJl transmit with the application plam; 
drawn to a scale prescribed by regulation and 
showing where necessary by means of books of 
reference the particulars mentioned in para-
graphs (a), (c), (d), and (e) of sub-section (2). 

(2) ]Jvery such application for a licence shall, 
if the applicant be a company, he accompanied by 
the memorandum and articles of association of 
the company, and by <letails of the capital of the 
-company (including debentures), and those <letails 
shall distinguish vendors' consideration or shares 
from other shares and shall (lisclose the names of 
the registered holders of the capital ; and every such 
application, by whomsoever made, shall state-

(a) the situation and extent of the land 
which the applicant desires to use as sites for 
generating stations, the names of the owners 
thereof and of the occupiers (if any), and in 
the case of land hel<l under mining title, the 
name of the holders of such title; 

--------------
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enable them to utilize power) or the manu
facture of such articles or nmterinls as are 
required solely for carrying on the licensed 
undm·taking or the sale of by-products; 
(/) that the licensee shall not, without the 
approval of the Minister, enter into partner
ship with any other person in the Colony or 
acquire an undertaking or business supplying 
power therein or an interest in any such 
unJertaking or business, or dispose of any 
part of his own undertaking ; 
(g) that the licensee shall not except 
with the approval of the Minister use for 
the purposes of his undertaking any coal 
which is obtained from any coal mine 
within or outside the Colony in which he is 
interested directly or indirectly as owner, 
part owner, shareholder, mortgagee or 
otherwise. 

(a) The grant of a licence shall not be deemed 
to confer any monopoly upon the licensee or 
upon any person to whom the licence is assigned. 

(4) The Governor may, in his discretion, pre
scribe in the licence the maximum amount of 
power which may be generated at any particular 
generating station or within any particular area 
and any such limitation shall be inserted as a 
eonJition in the licence. 

(5) ]Jvery licence. when granted shall, with all 
the conditions thereof, be notified for public 
information in the Gazette. 

7. If a licensee (lesires that his licence be added 
to or amended, he shall make written application 
to the Minister. 

The provisions hereinbefore contained relating 
to applications for licences and the consideration 
of such applications shall be followed in the case 
of applications under this section. 

Anv addition to or amendment of a licence shall 
be notified for public information in the Gazette. 

8. (l) The licensee, under the superintendence 
of the authol'ity having the conteol and care of 
any stl·eet, may break up any such street within 
au area specified in his licence, and may open and 
break up any sewers, pipes, or works, within or 
under any such street, and erect posts and lay or 

. cont~truct pipe lines or power lines along, under, 
or over any such street, and from time to time 
repair, alter, or remove any such lines or posts. 
In the execution of such powers the licensee shall 
do as little damage as may be, and shall make 
(~ompensation for any damage done. 

Alterations of 
conditions of 
licence. 

Powers of 
licensee to 
open and 
break up 
streets. 
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(b) the sources from which it is intended to 
draw the water required for the undertaking 
and the probable quantity so required; 
(c) the area within which it is intended to. 
undertake the supply of power ; 
(d) the route which it is intended that the 
transmission lines shall take, the situation 
and extent of any land to he used for distri
bution stations, "the names of the owners, ~f 
land to be used for such stations and the 
occupiers (if any) of such land, and if the 
land be held muler mining title, the name.s 
also of the holders of such title ; 
(~:~) whether powers of opening and breaki,ng
up the soil of stre.ets, roads, squares, or open, 
or enclosed public places are tlesired, and, 
if so, within what area; . 
(/) the schedule of . standard prices which 
the applicant profJoses to charge consumers,. 
and the classes of consumers for whom it is 
intended to undertake the supply of power 
and the minimum amount of power that it is. 
proposed to supply to any one consmner ; 
(g) a detailed estimate of the cost to the 
applicant of generating power ; 
(h) particulars of any contracts which the 
applicant may have entered into with any 
person in respect of the proposed under
taking, whether the contracts he provisional 
or otherwise ; 
('i) such further particulars and information 
as may he prescribed by regulation. 

(i~) The Minister, upon receipt of any 
application under this section, shall forthwith 
refer the same with the plans and particulars. 
aforesaid to the board, which shall forthwith 
publish, at the expense of the applicant, in three 
consecutive ordinary issues of the Gazette and 
in a newspaper circulating in every district "\vithin 
which powers of supply are applied for, notice 
that such an application has been made, and shall; 
in that notice, state the date, hour. and place at 
which it will sit to hear the application and any 
objections thereto; provided that written notice 
of any objection shall he lodged by the objector 
with the board an<l with the applicant not less 
than seven days prior to such date. 

Whenever an applicant desires to supply power 
within the area of supply of any licensee, he. shall 
give written notice to that licensee and serve the 
same at his usual business address not less than 
twenty-one days before the date fixed for the 
hearing of the application. 

-------------·------
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(2) Before the licensee exercises any power 
conferred by this section, he shall give to the 
authority aforesaid, notice in writing of his inten
tion so to do, not less than seven days before com
mencing to exercise the power, except in cases of 
·emergency, and in such cases, as soon as possible 
after the emergency haH arisen. 

(3) The powers of this section shall, except in 
cases of emergency, only be exercised under the 
:superintendence of the authority aforesaid and 
according to such plan showing the route and 
·such specification, as may be approved by that 
.authority, or if any difference m·ise respeeting the 
plan, route, or specification, then as may be 
:approved by the Minister : Provided that if the 
sai<l authority fail to exercise the pcnn•rs of 
:superintendence herein conferred after such 
notice as aforesaid has been given, the licensee 
may exercise those powers without such snperin
tenJ.ence. 

( 4) Whenever a licensee carries out any work 
-authorized by this section he shall, as soon as 
may be, complete that work and reinstate <tnd 
make gontl the street or the sewer, pipe, or 
work opened or broken up and remove the 
rubbish occasioned thereby, and shall, whHe 
the street is opened or broken up or obstructed, 
·cause the works to he at all times fenced and 
guanlecl, mlll, during the night, lighted. 

(5) If the licensee fail to carry out any duty 
imposed upon him by sub-section ( 4) the authority 
aforesaid may cause any work delayed or omitted, 
to he executed at the expense of the licensee. 

( 6) The licmisee shall pay to the authority the 
·costs reasonably and necessarily incurred by it in 
·exercising any superintendence under this sec
tion. 

(7) Nothing contained in this section shall be 
deemed to relieve the liceru;;ee from any liability 
in respect of loss or damage caused hy his negli
gence in carrying out such works or for his 
failure to comply with the provisions of this 
,section. 

(S) For the purposes of this section "street" 
:shall include any road, square, or open or enclosed 
public place the control or care of which is vested 
in any authority. 

9. No rights on or over land which is not pro
claimed land or land held under mining title (aR 
defined by the Precious and Base Metals Act l!IOK 
or any amendment thereof) shall he acquirell by 
a licensee for any purpoRe of his undertaking 
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( 4) 'fhe board shall-
( ct) enquire into the application and any 
objections thereto ; . . . 
(b) recommenLl to the Minister whether the
application be granted or refused ; 
(c) if it recommends the grant of the applica- . 
tion, set forth the conditions (if any) which 
should be attached thereto or the modifica
tions (if any) which should be made in any 
scheme proposed. 

( 5) On receipt of the recommendations of the 
board the Governor shall grant or refuse the 
application, but on the grant of an application no 
conditions shall be attached which are inconsistent 
.. with this Act or the regulations. 

5. (1) \Vhenever an applicant for a licence 
desires to construct any transmission line through 
a municipality he shall send to the town clerk 
thereof notice of his application specifying the 
route of every such line so far as it will traverse 
the municipality. 

(2) \Vlwnever an applicant for a licence desil~es 
to supply power within a municipality the 
applicant shall senLl to the town clerk thereof 
notice of his application together with the 
particulars specified in paragraphs (c), (d), (e) and 
(f) of sub-section (2) of section j(nt1' so far as 
they relate to supply of power within that 
municipality. Any person authorized in writing 
hy the council of that municipality shall be entitled 
with the approval of the chairman of the board to 
inspect and take copies of any documents lodged 
with the hoard by the applicant. Not less than 
seven days prior to the date fixed for the hearing of 
the application the council shall lodge with the 
boar<l and with the applicant its objections (if any) 
to the application, anu at the hearing, the council 
shall he entitled to be heard by counsel, attorney, 
or othen\"ise, in support of any such objection. 

( 3) In granting any licence for the supply of 
power '\vithin the municipality the Governor may 
attach thPreto restrictions and conditions relative 
to the comnuners or classes of consumers to whmn 
power may be supplied or the purposes for which 
it may be supplied, and in particular may impose 
a condition that the licensee may not supply 
power within that municipality without the 
consent of the council thereof, except for use in 
mining or purposes incidental thereto or except to 
the rail way administration m· to any Government 
department. 

(4) Where any such licence is granted without 
the particular condition described in sub-section 
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,except with the consent of the registered owner Act No;.( 5 
·of the land. of 1910. 

DUTIES OF LICENSEE. 

10. (1) Every licensee shall, up to the limit Duties of 
(if any) of power which he can generate under licensee. 

:and subject to the conditions of his licence, 
supply power within the area of supply men-
tioned in his licence to every person applying for 
the same, except in so far as his right to supply 
may be restricted or compulsory supply may be 

·excluded by the terms of the licence. 
(2) Bvery applicant for such supply shall give 

·written notice to the licensee stating-
(et) the date on which supply is required to 
com1nence; 
(b) the amount of power required ; 
(c) the hours at which the supply will be 
required; 
(d) the duration of time for which supply 
will be required, not being less than one 
year. 

0~) In case of undue delay or refusal on the 
part of the licensee to supply any such applicant, 
.such applicant may appeal to the Minister, who 
shall decide whether the licensee shall supply, and 
who may prescribe, with due regard to the pro
visions of sections tweli1e and t!u>rteen, the charges 

'to be made for the supply, the conditions relative 
to the deposit of moneys to cover expenses 
necessary or incidental to the installation and 
equipment of the plant, and any other conditions 
the Minister may deem necessary for the pro
tection of the licensee and the consumer. 

· (4) rrhe licensee shall commence supply within 
the following periods:-

For a supply not exceeding 300 kilowatts, within 
:six months of the Minister's decision. 

For a supply not exceeding 600 kilowatts, within 
nine months of the Minister's decision. 

For a supply not exceeding 1000 kilowatts, 
within twelve months of the Minister's decision. 

For a supply not exceeding 2000 kilowatts, 
·within fifteen months of the Minister's decision. 

For a supply not exceeding 3000 kilowatts, 
within eighteen months of the Minister's decision. 

For a supply exceeding i)OOO kilowatts, such 
period as the Minister may determine. 

(5) No person shall be entitled to a supply of 
1power for any premises having a separate supply 
·of power unless he has agreed to pay such 
minimum annual sum as will in the judgment of 
the Minister give the licensee a reasonable return 

----------------·- ·-------------·--------·-· ---------------------·----------- ----
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~i~) the licensee shall not supply power within 
that municipality without the consent of the 
·council thereof~ except for use jn mining or 
purposes ·incidental thereto or except to the 
railway <Hlministration or to any Govermhent 
department but the consent of the council shall 
·not be unreasonably withheld. 

(5) If the licensee alleges that the consent of 
the council has been in any case um·t~asonably 
withheld~ the matter shall be decided by the 
Governor after enquiry by the board sitting in 
public. The procedure described in sub-section 
(2) shall 1mdati:.; nl'/f,ta:ndis he follmn·d ill 
connection with such enquiry~ 

( ti) After such enquiry the Governor may 
authori~e the licensee to supply powe1· on such 
conditions as to the Gove1·nor may seem fi.t or the 
Governor may refuse to authori~e such :mpply. 
It shall be unlawful for the licem;ee to suppl~
power without the conf\ellt of the council in any 
such case where the Governor has refusetl his 
authorization. 

(7) rrhe Governor shall cause to be transmitted 
to the council and to the licensee the reasons fol' 
any decision under sub.sectiou (5). 

6. (1) A licence shall he in such form as the 
Minister may approve and the name of the licensee~ 
his head office~ and a description of the undertaking 
carried on by him and all the conditions upon 
which the licence has het>n gr<mted shall he 
stated in it. 

(2) H shall be a condition of every licence
Crt) that it shall not be assignable nor trans
ferable to any other person without the 
consent of the Minister ; 
(b) that it shall not. be used in respect of any 
undertaking other than is mentioned in the 
licence; 
(c) that no power be supplied othet· tban 
within the area of supply specified in the 
licence ; 
(d) that no generating station~ distribution 
stati011~ or transmission line be used bY the 
licensee~ except such as are descriht•d ·n pon 
the licence ; 
(e) that the licensee shall not, except with 
the consent of the Minister, carry on within 
the Colony any business or undertaki11g othel' 
thau the licensed undertaking (including 
therein a reasollable supply to consumers on 
:-::lle or lease of installations and ph~nt to 
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on such capital expenditure as may be incurred 
by the licensee in order to meet the possible
maximum demand for those premises and will 
cover other standing charges so incurred. 

11. ( 1) No licensee shall, unless prevented by 
causes beyond his control, be entitled to lessen or· 
discontinue the supply of power stipulated in the 
contract of supply, unless-

( a) the consumer has faile(l to pay the agreed 
charges or to comply with the conditions of 
supply or the regulations or is insolvent ; and,. 
except in case of insolvency; 
(b) the licensee has transmitted a written 
notice to the consumer calling upon him to
remedy his default ; and 
(c) the consumer has failed to remedy his. 
default within fourteen days after receiving 
the notice. 

(2) Save as is provided in sub-section (1), if a 
licem;ee wilfully or without reasonable cause 01~ 
owing to his insolvency lessen or discontinue the 
supply of power stipulated in the contract of 
supply or if a licensee carry on the undertaking 
in such a manner as is, in the opinion of the 
Governor, detrimental to the interests of the State,. 
the Governor may, in his discretion, enter upon 
and take possession of the licensee's undertaking 
and shall in that event work: the same for and on 
account of the licensee and at his risk, rendering 
the balance (if any) of the net revenue derived 
from the undertaking to the licensee. No such 
entry by the Governor shall prejudice or affect 
the security of any debenture holders, bond 
holders, or mortgagees, or their rights of enforcing 
such security. 

The Governor shall not restore possession of 
the undertaking to the licensee until he is satisfied 
that the causes on account whereof the entry was 
made have been removed or would no longer 
prevent the proper working of the undertaking. 

CHARGES. 

12. A licence may contain a schedule of standard 
prices chargeable by the licensee for the supply of 
power, and may provide for a periodic revision of 
such schedule and for the sharing of surplus 
profits, as follows:-

(a) At the completion of not less than seven 
years from the date of the licence and there
after at intervals to be stated in the licence 
(not being less than three years) the Minister 
shall revise the schedule of standard prices 
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enaLle them to utilize power) or the manu
facture of sueh articles or materials as are 
required solely for earrying on the lieensed 
undertaking or the sale of by-products; 
(f) that the licensee shall not, without the 
approval of the Minister, enter into partner
ship with any other person in the Colony or 
acquire an undertaking or business supplying 
power therein or an interest in any sueh 
undertaking or business, or dispose of any 
part of his own undertaking ; 
(.q) that the licensee shall not except 
with the approval of the Minister use for 
the purposes of his undertaking any coal 
which is obtained from anv coal mine 
within or outside the Colony in whieh he is 
interested direetly or indirectly as owner, 
part owner, shareholder, mortgagee or 
otherwise. 

(i)) 'fhe grant of a licence shall not be deemed 
to confer any monopoly upon the lieensee or 
upon any person to whom the licence is assigned. 

(4) 'rhe Governor may, in his discretion, pre
scrH)e in the licence the maximum amount of 
power which may be generated at any partieular 
generating station or within any particular area 
and any such limitation shall be inserted as a 
eondition in the lieenee. 

(5) Every licence when granted shall, with all 
the conditions thereof, • be notified for publie 
information in the Gazette. 

7. If a lieensee desires that his lieence be added Alterations of' 
to or am~nded, he shall make written applieation conditions of 
to the Minister. licence. 

'rhe provisions hereinbefore contained relating 
to applications for licenees and the consideration 
of sueh applications shall be followed in the ease 
of applications under this section. 

Any addition to or amendment of a licenee shall 
he notified for public information iu the Gazette. 

8. (1) 'l'he licensee, under the superintendence 
of the authority having the control and eare of 
any street, may break up any sneh street within 
an area specified in his licenee, and may open and 
break up any sewers, pipes, or works, within or 
mHler any such street, and erect posts and lay or 
eoustruct pipe lines or power lines along, under, 
or over any sueh street, and from time to time 
repair, alter, or remove any such lines or posts. 
In the execution of such powers the licensee shall 
do as little damage as may be, and shall make 
cornpensation for any damage done. 

Powers of 
licensee to 
open and 
break up 
st.reets. 
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chargeable until the next ensuing revision. 
Provision shall be made in a manner to be 
more particularly specified in the licence that 
at the revision not more than one-half of the 
reduction (if any) effected during the interval 
by the licensee in the cost of supplying power 
shall be applied to a reduction of the said 
schedule of prices and that such other 
circumstance as may be specifically described 
in the licence be taken into account. Provision 
may also be made in the licence for an 
automatic adjustment of prices at any time 
consequent upon an alteration in railway rates 
or any other circumstances which the Minister 
may prescribe ; 
(b) The licensee shall within four months 
after the completion of each financial year of 
his undertaking pay to his consumers pro 
rata to their consumption during that year 
twenty-five per cent. of the surplus profit; 

" Surplus profit" shall be ascertained by 
deducting from the gross revenue of the 
licensee, the working expenditure, head 
office and administration expenses, main
tenance and such other charges and such 
interest on share capital and such interest 
on debentures as the licence may provide 
for. 

Nothing in this section shall be construed as 
nullifying or in any way affecting any provision 
for the revision of prices or the ascertainment 
of surplus profits contained in any contract for 
the supply of power made before the first day 
of April, 1910, if, in the opinion of the Minister, 
that provision is not detrimental to the interest 
of any consumer, and any such provision may be 
inserted in the licence for the undertaking by 
which any such contract is carried out and 
made applicable to all consumers supplied by 
such undertaking. 

In calculating interest upon share and debenture 
capital of companies formed after the commence
ment of this Act and obtaining licences tl1ere
under the allowance to be made under this section 
in respect of any consideration passing to a vendor, 
promoter, or founder shall not exceed twenty per 
cent of the share and debenture capital of the 
company. 

13. Any charges made by a licensee for the 
supply of power to consumers within his area of 
supply shall be those specified in the schedule of 
standard prices ; provided that a licensee may 
vary his charges either above or below the 

5 

57 

Uniform 
charges 
except in 
certain events. 

Act No. 15 
of 1910. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



Act No. 15 
.of 1910~ 

~o com
pulsory 
expropriation 
of laud. 

PoWER. 

(2) Before the licensee exercises any power 
·conferred hy this section, he shall give to the 
:authority aforesaid, notice in writing of his iuten
tion so to do, not less than seven days before com
mencing to exercise the power, except in eases of 
·emergency, and in such cases, as soon aR possible 
:after the emergency has arisen. 

(3) The powers of this section shall, except in 
·cases of emergency, only be exercised under the 
·superintendence of the authority aforesai(l and 
.according to such plan showing the route and 
~such specification, as may be approved by that 
:authority, or if any difference arise respectiug the 
plan, route, or specification, then as may he 
:approved by the Minister : Provided that if the 
said authority fail to exercise the powers of 
superintendence herein conferred after such 
notice as aforesai(l has heen given, the licensee 
may exercise those powers without such superin
tendence. 

( 4) Whenever a licensee carries out any work 
.authorized by this section he shall, as soon as 
may be, complete that work and reinstate <ntd 
make good the street or the sewer, pipe, or 
work opened or broken up and remove the 
rubbish occasioned thereby, and shall, while 
the street is opened or broken up or obstructed, 
·cause the works to he at all times fenced and 
guarded, an(t, during the night, lighted. 

(5) If the licensee fail to carry out any duty 
imposed upon him by sub-section ( 4) the authority 
aforesaid may cause any work delaye(l or omitted, 
to be executed at the expense of the licensee. 

(ti) The licensee sh<ill pay to the authorit~· the 
·costs reasonably and necessarily incurred hy it in 
·exercising any superintendence under thiR Rec
tion. 

(7) Nothing contained in this section shall he 
deemed to relieve the licensee from any liahility 
in respect of loss or damage caused by his negli
gence in carrying out such works or for his 
failure to comply with the provisions of this 
:8ection. 

())) For the purposes of this section "street " 
shall include any road, square, or open or enclosed 
public place the control or care of which is vestefl 
in any authority. 

9. No rights on or over land which is not pro
claimed land or land held under mining title (as 
<lefinecl by the Precious and Base Metals Act l~l()H 
or any amendment thereof) shall he acquired hy 
a lieensee for any purpose of his nndt'rt.aking 
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standard price with due regard to any or all of 
the following circumstances:-

(a) the amount of power consumed ; 
(b) the uniformity or regularity of demand ; 
(c) the time when or during which the power 
is required ; 
(d) the expenditure of the licensee in 
furnishing the supply ; 
(e) any special circumstances. 

If any dispute arise between the licensee and 
the consumer as to the application of such 
circumstances the matter shall be referred to the 
Minister, whose decision shall be final. 

No arrangement between the licensee and any 
consumer whereby any charge to that consumer 
will be reduced below the standard price shall be 
valid, unless the proposal for reduction be first 
submitted to the Minister and approved by him. 

14. No advantages, rebates, preferences, or 
privileges shall be granted to any consumer, 
except as provided by this Act or as the Minister 
may permit. 

REVOCATION OF LICENCES AND EXPROPRIATION 
BY THE GOVERNMENT OF UNDERTAKINGS. 

15. (1) A licence in respect of an under
taking shall be revoked whenever the Governor 
expropriates that undertaking under either of the 
next two succeeding sections. 

(2) The Governor may at any time revoke a 
licence-

( a) if the licensee, having broken the 
conditions described in paragraphs (b), (c), 
(d), or (e) of sub-section (2) of section six, 
continues the breach of any of those 
conditions after not less than one month's 
notice in writing from the Minister to dis
continue the breach; 
(b) if the licensee has broken the conditions 
mentioned in paragraphs (/) and (g) of th(> 
said sub-section or in sub-section (4) or 
section six ; 
(c) if the licensee fails to satisfy the Minister 
within a period stated in the licence that he 
is able to discharge efficiently and in all 
respects the obligations imposed by the 
licence; 
(d) if the licensee fails to deposit such security 
as may be required by the licence ; 
(e) if the licensee consent to 1·evocation. 

Nothing in this sub-section contained shall be 
deemed to take away the right of any person t.o 
have recourse to a court of law for an order 
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·except with the consent of the registered owner Ac-t No. 15 
·-of the land. of 1910. 

DUTIES OF LICENSEE. 

10. (1) Every licensee shall, up to the limit Duties of 
1{if any) of power which he can generate under licensee. 
·and subject t0 the conditions of his licence, 
supply power within the area of supply men-
. tioned in his licence to every person applying for 
the same, except in so far as his right to supply 
may be restricted or compulsory supply may be 

·excluded by the terms of the licence. 
(2) Every applicant for such supply shall give 

written notice to the licensee stating-
(a) the date on which supply is required to 
commence; 
(b) the amount of power required; 
(c) the hours at which the supply will be 
required; 
(d) the duration of time for which supply 
will be required, not being less than one 
year. 

0~) In case of undue delay or refusal on the 
part ·of the licensee to supply any such applicant, 

:such applicant may appeal to the Minister, who 
shall decide whether the licensee shall supply, and 
who may prescribe, with due regard to the pro
visions of sections tu;elve and th£,rteen, the charges 
to be made for the supply, the conditions relative 
to the deposit of moneys to cover expenses 
necessary or incidental to the installation and 
equipment of the plant, and any other conditions 
the Minister may deem necessa1·y for the pro
tection of the licensee and the consumer . 

. ( 4) rrhe licensee shall commence supply within 
the following periods :-

For a supply not exceeding 300 kilowatts, within 
. six months of the Minister's decision. 

For a supply not exceeding 600 kilowatts, within 
nine months of the Minister's decision. 

For a supply not .exceeding 1000 kilowatts, 
within twelve months of the Minister's decision. 

For a supply not exceeding 2000 kilowatts, 
within fifteen months of the Minister's decision. 

For a supply not exceeding 3000 kilowatts, 
within eighteen months of the Minister's decision. 

For a supply exceeding i3000 kilowatts, such 
period as the Minister may determine. 

(5) No person shall be entitled to a supply of 
power for any premises having a separate supply 

· of power unless he has agreed to pay such 
minimum annual sum as will in the judgment of 
the Minister give the licensee a reasonable return 
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setting aside the revocation of his licence if the 
revocation was upon grounds mentioned in 
paragraph (a) or (b) of this sub-section and he 
alleges that he has not broken the conditions in 
those paragraphs referred to. 

16. Whenever a period of not less than thirty
five years shall have expired since the issue of 
a licence, the Governor may give to the licensee 
not less than two years' notice of his intention to 
expropriate the undertaking, and, upon the expiry 
of that notice shall expropriate the undertaking 
on the terms and conditions following, 
that is to say :-The Governor shall pay to the 
licensee the existing value of the lands, huildings, 
works, machinery, materials, and plant belonging 
to or used by the licensee in respect of his under
taking. Such existing value shall be the fair 
value at the time of expropriation, due 
regard being had to the nature of the lands, 
buildings, works, machinery, materials, and plant, 
and to the state of repair and condition in which 
the same are found, to their suitability for the 
purposes of the undertaking and to the circum
stance that they are in such a condition as to be 
ready for immediate working. No addition shall 
be made to the price-

( a) by reason that the purchase is compulsory ; 
or 
(b) for goodwill; or 
(c) by reason of prospective profits; 

or on account of any similar circumstance or 
consideration. 

17. In the event of a licence being revoked 
under sub-section (2) of section fifteen, the 
Governor may cause entry to be made upon the 
undertaking and shall, in such event, carry on 
or provide for the carrying on of the under
taking, and shall have the right to purchase 
the whole of the land, buildings, plant, and 
machinei·y on the terms described in section 
sixteen; no such entry made under this 
section shall prejudice or affect the security 
of any debenture-holders, bondholders, or 
mortgagees or their rights of enforcing their 
security. 

18. If any dispute shall arise between the 
Governor and a licensee or other person carrying 
on an undertaking as to the amount of the 
purchase price under any of the last two 
preceding sections, the amount shall be determined 
by arbitration and the provisions of the Arbitra
tion Ordinance 1904, and any amendment thereof 
shall apply to such an arbitration. 

Power of 
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on such capital expenditure a~ may he incurred. 
by the licensee in order to meet the possible· 
maximum demand for those premises and will 
cover other standing charges so incurred. 

11. ( 1) No licensee shall, unless prevented by 
causes beyond his control, be entitled to lessen or· 
discontinue the supply of power stipulated in the 
contract of supply, unless-

(a) the consumer has failed to pay the agreed 
charges or to comply with the conditions of 
supply or the regulations or is i.nsolvent ; and,.. 
except in case of insolvency; 
(b) the licensee has transmitted a written 
notice to the consumer calling upon him to 
:cemedy his default ; and 
(c) the consumm· hat~ failed to remedy his. 
default within fourteen <layH after reeeiving 
the notice. 

(2) Save as it~ proviue<l in sub-section (1), if a 
licensee wilfully m· without reasonable cause or· 
owing to his insolvency lessen or lliscontinue the 
supply of power stipulated in the contract of 
Hupply or if a licensee carry on the undertaking 
in such a manner as is, in the opinion of the 
Governor, detrimental to the interests of the State,. 
the Governor may, in his discretion, enter upon 
and take pot~sessiou of the licensee's undertaking 
an<l shall in that event work the same for and on 
account of the licensee and at his risk, rendering 
the balance (if any) of the net revenue derived 
from the undertaking to the licensee. No such 
entry by the Governor shall prejudice or affect 
the security of any debenture holde1·s, bond 
holders, or mortgagees, or their rights of enforcing 
~mch security. 

The Governor shall not restore possession of 
the undertaking to the licensee until he is satisfied 
that the causes on account whereof the entry was 
made have been 1·emoved or would no longer· 
prevent the proper working of the undertaking. 

CHARGES. 

12. A licence may contain a schedule of standard 
prices chargeable by the licensee for the supply of 
power, and may provide for a periodic revision of 
t:~uch schedule and for the sharing of surplus 
profits, as follows :-

(rt) At the completion of not less than seven 
years from the date of the licence aud there
after at intervals to he stated in the licence 
(not heing less than three years) the Minister 
shall revise the scheuule of standard prices 
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MISCELLANEOUS PROVISIONS. 

19. (1) Any person who fraudulently abstracts 
or causes to be abstracted or diverts or causes to be 
diverted any electric current, or consumes or uses 
any such current which has been fraudulently 
abstracted or diverted knowing the same to have 
been fraudulently abstracted or diverted, shall be 
guilty of an offence and liable on conviction to 
the penalties prescribed by law for theft. 

(2) Any person who unlawfully and maliriously 
cuts or injures or interferes with any apparatus 
for generating, transmitting, or distributing 
power, with intent that the supply thereof be 
suspended or cut off, shall be guilty of an offence 
and liable on conviction to a fine :aot exceeding 
one thousand pounds or to imprisonment without 
the option of a fine for a period not exceeding 
ten years. 

20. (1) In any proceedings arising out of 
damage or injury caused by induction or electro
lysis or otherwise by means of electricity generated 
or transmitted by or escaping from electric plant 
or machinery, it shall not be necessary for the 
plaintiff to prove that the damage or injury was 
caused by the negligence of the defendant, but 
the burden of proving that all due diligence was 
used by him shall lie upon the defendant. 

(2) It shall be a defence to any such proceed
ings that the damage or injury was due to the 
wilful act or to the negligence of the person in
jured or of some person not in the employ of 
the defendant or of some person operating the 
plant· or machinery of the defendant without his 
consent. 

21. Any person appointed by a licensee may. at 
all reasonable times enter any premises to which 
power is or has been supplied by the licensee in 
order to inspect the lines, meters, fittings, works, 
and apparatus for the supply of power belonging 
to the licensee and for the purpose of ascertaining 
the quantity of power consumed, or, where a 
supply of power is no longer required, or where 
the licensee is authorized to cut off the supply of 
power from any premises for the purpose of 
removing any lines, meters, fittings, works, and 
apparatus belonging to the licensee, repairing all 
damage caused by such entry, inspection, m· 
removal. 

22. Any lines, meters, fittings, works, or 
apparatus belonging to a licensee placed in or 
upon any premises not in his possession shall, 
whether they be or be not fixed or fastened to 
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chargeable until the next ensuing reviSion. 
Provision shall be made in a manner to be 
more particularly specified in the licence that 
at the revision not more than one-half of the 
reduction (if any) effected during the interval 
by the licensee in the cost of supplying power 
shall be applied to a reduction of the said 
schedule of prices and that such other 
circumstance as may be specifically described 
in the licence be taken into account. Provision 
may also be made in the licence for an 
automatic adjustment of prices at any time 
consequent upon an alteration in railway rates 
or any other circumstances which the Minister 
may prescribe; 
(b) The licensee shall within four months 
after the completion of each financial year of 
his undertaking pay to his consumers pro 
rata to their consumption during that year 
twenty-five per cent. of the surplus profit; 

"Surplus profit" shall be ascertained by 
deducting from the gross revenue of the 
licensee, the working expenditure, head 
office and administration expenses, main
tenance and such other charges and such 
interest on share capital and such interest 
on debentures as the licence may provide 
for. 

Nothing in this section shall be construed as 
nullifying or in any way affecting any provision 
for the revision of prices or the ascertainment 
of surplus profits contained in any· contract for 
the supply of power made before the first day 
of April, 1910, if, in the opinion of the Minister, 
that provision is not detrimental to the interest 
of any consumer, and any such provision may be 
inserted in the licence for the undertaking by 
which any such contract is carried out and 
made applicable to all consumers supplied by 
such undertaking. 

In calculating interest upon share and debenture 
capital of companies formed after the commence
ment of this Act and obtaining licences tl1ere
under the allowance to be made under this section 
in respect of any consideration passing to a vendor, 
promoter, or founder shall not exceed twenty per 
cent of the share and debenture capital of the 
company. 

13. Any charges made by a licensee for the 
supply of power to consumers within his area of 
supply shall be those specified in the schedule of 
standard prices ; provided that a lict>nsee may 
vary his charges either above or helow the 
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any part of such premises, continue to be the 
property of and to be removable by the licensee, 
and shall not be subject to the landlord's hypothec 
for rent of such premises, nor to be taken in 
execution under any process of law or any 
proceedings in insolvency or liquidation against 
the owner or occupier of such premises ; provided 
that the lines, meters, fittings, and apparatus have 
upon them distinguishing metal plates or other 
brands or :marks sufficiently indicating the 
licensee as the actual owner thereof. 

For the purposes of this and the last preceding 
section, lines, meters, fittings, and apparatus let 
on hire by the licensee and lines, meters, fittings, 
and apparatus disposed of by the licensee on 
terms of payment by instalments, until such 
instalments have been paid, shall be deemed to 
belong to the licensee. 

23. (1) The Minister and any person authorized 
in writing by him may at all reasonable times 
enter upon the premises of any undertaking and 
inspect any plant, machinery, hooks and accounts, 
documents, contracts for the supply of power, 
and any other contract made by the licensee in 
respect of his undertaking. 

(2) The Minister and any person authorized as 
aforesaid may call for returns of any such books, 
accounts, documents, and contracts and demand 
that the return be verified on oath by the licensee. 

(3) Any person who refuses to allow any such 
inspection or fails to comply with any such 
demand or wilfully obstructs or hinders the 
Minister or person authorized as aforesaid in any 
such inspection shall he liable to a fine not 
exceeding one hundred pounds or, in default of 
payment, to imprisonment with or without hard 
labour for a period not exceeding six months. 

(4) If any person divulge information obtained 
by him upon such inspection, except for the 
purposes of carrying out his duties under this Act 
or the regulations or upon the order of or in 
answer to questions put to him as a witness in a 
court of law or at an arbitration under this Act, 
he shall he guilty of an offence and liable to the 
penalties mentioned in sub-section (3). . 

24. The Minister may authorize any person 
to enter by himself or with his servants, animals, 
vehicles, and implements upon any land or 
premises and remove any machinery or plant 
erected or installed in contravention of this Act 
or the regulations, and any person obstructing or 
hindering any person so authorized or his servants 
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standard price with due regard to any or all of 
the following circumstances:-

(a) the amount of power consumed ; 
(b) the uniformity or regularity of demand ; 
(c) the time when or during which the power 
is required; 
(d) the expenditure of the licensee in 
furnishing the supply; 
(e) any special circumstances. 

If any dispute arise between the licensee and 
the consumer as to the application of such 
circumstances the matter shall be referred to the 
Minister, whose decision shall be final. 

No arrangement between the licensee and any 
consumer whereby any charge to that consumer 
will be reduced below the standard price shall be 
valid, unless the proposal for reduction be first 
submitted to the Minister and approved by him. 

14. No advantages, rebates, preferences, or 
privileges shall be granted to any consumer, 
except as provided by this Act or as the Minister 
may permit. 

REVOCATION OF LICENCES AND EXPROPRIATION 
BY THE GOVERNMENT OF UNDERTAKINGS. 

15. (1) A licence in respect of an under
taking shall be revoked whenever the Governor 
expropriates that undertaking under either of the 
next two succeeding sections. 

(2) The Governor may at any time revoke a 
licence-

( a) if the licensee, having broken the 
conditions described in paragraphs (b), (c), 
(d), or (e) of sub-section (2) of section s1:x, 
continues the breach of any of those 
conditions after not less than one month's 
notice in writing from the Minister to dis
continue the breach ; 
(b) if the licensee has broken the conditions 
mentioned in paragraphs (/) and (g) of thP 
said sub-section or in sub-section (4) or 
section s1:x ; 
(c) if the licensee fails to satisfy the Minister 
within a period stated in the licence that he 
is able to discharge efficiently and in all 
respects the obligations imposed by the 
licence; 
(d) if the licensee fails todepositsuchsecurity 
as may be required by the licence ; 
(e) if the licensee consent to J'evocation. 

Nothing in this sub-section contained shall be 
deemed to take away the right of any person to 
have recourse to a court of law for an order 
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in carrying out any work which they may law
fully carry out under this Act or the regulations 
shall be liable on conviction to a fine not exceed
ing one hundred pounds, or in default of payment 
to imprisonment with or without hard labour for 
a period not exceeding six months. 

25. (1) If any person carry on an undertak
ing except under the authority of a licence, or 
carry on an undertaking in contravention of the 
provisions of this Act or the regulations or of 
the terms of any licence, or if any licensee fail 
to carry out any decision of, or fail to fulfil any 
condition fixed by, the Minister under sub-section 
(3) of section ten, he shall be liable to a penalty 
not exceeding fifty pounds for every day upon 
which the undertaking is so carried on or the 
failure continues and, in case an unlicensed 
undertaking be carried on, any such person may 
be called upon to pay over to the Governor the 
whole of the net revenue derived from the 
undertaking for every such day. 

(2) Any penalties or moneys payable under 
this section may be recovered by the Minister by 
action in a competent court. 

26. In any proceedings for a contravention 
of this Act by a company the secretary and every 
manager or director of such company who is in 
control of the business thereof in this Colony 
shall be liable to the penalties prescribed for any 
such contravention, and, in the event of any 
such contravention by a partneJ·ship, every mem
ber of such partnership shall be liable to such 
penalties aforesaid ; provided that nothing in this 
section contained shall be deemed to exempt 
from liability any other person guilty of any such 
contravention. 

27. (1) Any person <lesiring to engage in the 
business of supplying to any other person power 
not exceeding twenty million units during any one 
year shall make application to the Minister for 
permission to do so. 

(2) The Governor may grant such permission 
subject to such conditions as he may prescribe, 
and may attach to the permission provisions for 
preventing the holder thereof from obtaining 
privileges, advantages or preferences which would 
operate unfairly against any other person 
supplying power. 

(3) Applicants for, or holders of, any such 
permission shall supply such information, and 
make such returns as the Minister or the board 
may at any time require. 
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setting aside the revocation of his licence if the 
revocation was upon grounds mentioned in 
paragraph (a) or (b) of this sub-section and he 
alleges that he has not broken the conditions in 
those paragraphs referred to. 

16. Whenever a period of not less than thirty
five years shall have expired since the issue of 
a licence, the Governor may give to the licensee 
not less than two years' notice of his intention to 
expropriate the undertaking, and, upon the expiry 
of that notice shall expropriate the undertaking 
on the terms and conditions following, 
that is to say :-The Governor shall pay to the 
licensee the existing value of the lands, huildings, 
works, machinery, materials, and plant belonging 
to or used by the licensee in respect of his under
taking. Such existing value shall be the fair 
value at the time of expropriation, due 
regard being had to the nature of the lands, 
buildings, works, machinery, materials, and plant, 
and to the state of repair and condition in which 
the same are found, to their suitability for the 
purposes of the undertaking and to the circum
stance that they are in such a condition as to be 
ready for immediate working. No addition shall 
be made to the price-

( a) by reason that the purchase is compulsory ; 
or 
(b) for goodwill; or 
(c) by reason of prospective profits; 

or on account of any similar circumstance or 
consideration. 

17. In the event of a licence being revoked 
under sub-section (2) of section· fifteen, the 
Governor may cause entry to be made upon the 
undertaking and shall, in such event, carry on 
or provide for the carrying on of the under
taking, and shall have the right to purchase 
the whole of the land, buildings, plant, and 
machinery on the terms described in section 
sixteen; no such entry made under this 
section shall prejudice or affect the security 
of any debenture-holders, bondholders, or 
mortgagees or their rights of enforcing their 
security. 

18. If any dispute shall arise between the 
Governor and a licensee or other person carrying 
on an undertaking as to the amount of the 
purchase price under any of the last two 
preceding sections, the amount shall be determined 
by arbitration and the provisions of the Arbitra
tion Ordinance 1904, and any amendment thereof 
shall apply to such an arbitration. 
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~~28. (1) The Governor may, from time to Powerto ActNo.15 
time, make, alter, or rescind regulations (not make of 1910. 
repugnant to or inconsistent with the provisions regulations. 
of this Act)-

(a) prescribing the form and manner of 
any application and objections thereto under 
the Act and fees to be payable in respect 
thereof; 
(b) prescribing the dates and the conduct of 
the meetings of the board ; 
(c) prescribing conditions other than are 
mentioned in this Act, which may be attached 
to the grant of licences ; 
(d) for the protection of the public from 
damage owing to the exercise of rights 
granted under this Act; 
(e) as to inspections and enquiries into the 
conduct and operation of undertakings ; 
(f) prescribing the units or standards for 
th~ measurement of power, and providing 
for the verification of meters and the fees to 
be charged therefor and the settlement of 
disputes as to measurements of power and 
limits of error ; 
(g) prescribing the mode of supplying power; 
(h) prescribing penalties for contravention· 
of or failure to comply with a regulation 
or any condition of any permission described 
in the last preceding section ; 

and generally for the better carrying out of the 
objects and purposes of this Act. 

(2) Every such regulation and every alteration 
or rescission thereof shall within seven days after 
it has taken effect be laid upon the tables of 
Parliament, if Parliament be then in session, or if 
it be not then in session, within seven days after 
the commencement of its next ensuing session. 

29. ( 1) Nothing in this Act contained shall 
affect the provisions of the Irrigation Act, 1908, 
or the Precious and Base Metals Act, 1908, 
relative to the obtaining of the use of water to 
develop power or the law for the time being 
relating to the construction, maintenance, and 
working of electric telegraphs or telephones by 
the Post Office or Railway Administration. 

(2) Save as is otherwise specially provided in 
this Act, nothing therein contained shall be 
deemed to abrogate or alter any powers, rights, 
privileges, or duties conferred upon any municipal 
council under any general or special law regula
ting the powers, rights, duties, and privileges of 

Saving of 
provisions of 
Act No. 27 of 
1908 and Act 
No. 35 of 1908 
and 
Municipal 
Corporation 
Laws. 

*For Regulations made under this section see Govt. Notice No. 5fHi of 
1910 (Gazette, 27th 1\Iay, 1 !H 0, p. 1122). 
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MISCELLANEOUS PROVISIONS. 

19. (1) Any person who fraudulently abstracts 
or causes to be abstracted or diverts or causes to be 
diverted any electric current, or consumes or uses 
any such current which has been fraudulently 
abstracted or diverted knowing the same to have 
been fraudulently abstracted or diverted, shall be 
guilty of an offence and liable on conviction to 
the penalties prescribed by law for theft. 

(2) Any person who unlawfully and mali<'iously 
cuts or injures or interferes with any apparatus 
for generating, transmitting, or distributing 
power, with intent that the supply thereof be 
suspended or cut off, shall be guilty of an offence 
and liable on conviction to a fine not exceeding 
one thousand pounds or to imprisonment without 
the option of a fine for a period not exceeding 
ten years. 

20. (1) In any proceedings arising out of 
damage or injury caused by induction or electro
lysis or otherwise by means of electricity generatell 
or transmitted by or escaping from electric plant 
or machinery, it shall not be necessary for the 
plaintiff to prove that the damage or injury was 
caused by the negligence of the defendant, but 
the burden of proving that all due diligence was 
used by him shall lie upon the defendant. 

(2) It shall be a defence to any such proceed
ings that the damage or injury was due t.o the 
wilful act or to the negligence of the person in
jured or of some person not in the employ of 
the defendant or of some person operating the 
plant or machinery of the defendant without his 
consent. 

21. Any person appoi11ted by a licensee may at 
all reasonable times enter any premises to which 
power is or has been supplied by the licensee in 
order to inspect the lines, meters, fittings, works, 
and apparatus for the supply of power belonging 
to the licensee and for the purpose of ascertaining 
the quantity of power consumed, or, where a 
supply of power is no longer required, or where 
the licensee is authorized to cut off the supply of 
power from any premises for the purpose of 
removing any lines, meters, fittings, works, and 
apparatus belonging to the licensee, repairing all 
damage caused by such entry, inspection, or 
removal. 

22. Any lines, meters, fittings, works, or 
apparatus belonging to a licensee placed in or 
upon any premises not in his possession shall, 
whether they be or he not fixed or fastene'l to 
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that council, or to prevent such a council from 
carrying on without a licence an undertaking to 
supply power. 

30. This Act may be cited for all purposes 
as the Power Act, 1910, and shall come into 
operation on a date to be hereafter fixed by pro
clamation of the Governor in the Gazette. * 

. * ~ee. Proc. 39 (Admn.), HHO (Guzette, 27th May, HIIO, p. 589, 
republlshed as amended, aazette, 7th .June, 1910, p. 48), puttingthc Act intQ 
operation on the 28th May, 1910). Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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any part of such premises, continue to be the 
property of and to be removable by the licensee, 
and shall not be subject to the landlord's hypothec 
for rent of such premises, nor to be taken in 
execution under any process of law or any 
proceedings in insolvency or liquidation against 
the owner or occupier of such premises ; provided 
that the lines, meters, fittings, and apparatus have 
upon them distinguishing metal plates or other 
brands or marks sufficiently indicating the 
licensee as the actual owner thereof. 

For the purposes of this and the last preceding 
section, lines, meters, fittings, and apparatus let 
on hire by the licensee and lines, meters, fittings, 
and apparatus disposed of by the licensee on 
terms of payment by instalments, until such 
instalments have been paid, shall be deemed to 
belong to the licensee. 

23. (1) The Minister and any person authorized 
in writing by him may at all reasonable times 
enter upon the premises of any undertaking and 
inspect any plant, machinery, books and accounts, 
documents, contracts for the supply of power, 
and any other contract made by the licensee in 
respect of his undertaking. 

(2) The Minister and any person authorized as 
aforesaid may call for returns of any such books, 
accounts, documents, and contracts and demand 
that the return be verified on oath by the licensee. 

(3) Any person who refuses to allow any such 
inspection or fails to comply with any such 
demand or wilfully obstructs or hinders the 
Minister or person authorized as aforesaid in any 
such inspection shall be liable to a fine not 
exceeding one hundred pounds or, in default of 
payment, to imprisonment with or without hard 
labour for a period not exceeding six months. 

(4) If any person divulge information obtained 
hy him upon such inspection, except for the 
purposes of carrying out his duties under this Act 
or the regulations or upon the order of or in 
answer to questions put to him as a witness in a 
court of law or at an arbitration under this Act, 
he shall be guilty of an offence and liable to the 
penalties mentioned in sub-section (3). 

24. The Minister may authorize any person 
to enter by himself or with his servants, animals, 
vehicles, and implements upon any land or 
premises and remove any machinery or plant 
erected or installed in contravention of this Act 
or the regulations, and any person obstructing or 
hindering any person so authorized or his servants 
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VVET No. ] VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EE~- WET J:.e~ 
van 1910. 

Om beter voorziening 1te maken voor Hoger Onderwijs 
in de Kunsten en Wetenschappen in de Transvaa1 
en voor andere doefeinden. 

(Goedgekent·d op 27 Apra 1910.) 

ZIJ HET VASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koningop 
en met ad vies en konsent van de VV etgevende Raad en 

W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
1. In deze Wet, tenzij in strijd met de samen

hang, zal-
" Goeverneur" betekenen de ambtenaar, die 

alsdan de Regering van deze Kolonie 
bestuurt, handelende met aclvies van de 
Uitvoerende Raad daarvan ; 

"Minister" betekenen de Koloniale Sekretaris 
of enig andere Minister, aan wie de 
Goeverneur van tijd tot tijd het bestuur 
van deze Wet moge opdragen ; 

"raad" betekenen het overeenkomstig de 
bepalingen van artikel vier van deze Wet 
samengesteld lichaam ; 

"schenker" betekenen enig persoon of korpo
ratie die bijdraagt tot de fondsen van de bij 
deze Wet opgerichte instelling een hoofd
som van minstens twee duizend vijf 
honderd pond of een jaarlikse som van 
minstens honderd vijftig poncl. 

2. De konstitutie van het Transvaal Univer
siteitskollege, opgestelcl krachtens Ordonantie 
No. 7 van 1903, en van tijd tot tijcl gewijzigd, 
wordt bij cleze herroepen. 

3. (1) Van af de datum van het in werking 
treden van deze Wet, zal er te Pretoria opgericht 
zijn een instelling " Het rrransvaal U niversiteits
kollege " geheten, de doeleinden waarvan 
zullen zijn het verschaffen van kursussen van 
onderwijs en opleiding, het houden van ~ksamens, 
en het verlenen van certifikaten in de kunsten 
en wetenschappen en in zodanige andere onder
werpen als de Goeverneur van tijd tot tijd 
moge goedkeuren. 

(2) Het gezegd kollege zal een korporatie 
zijn met eeuwigdurende opvolging, en zal onder 
de naam van het Transvaal Universiteitskollege 
bevoegd zijn in rechten te verschijnen zowel 
eisende als verwerende, en roerend en onroerend 
eigendom te kopen, of op andere wijze te bekomen. 

lntrekken van 
bastaande 
konstitutie 
van Transvaal 
U ni versi tei ts
kollegc. 

Oprichten en 
inlijviug van 
Transvaal 
Universiteits
kollege. 
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in carrying out any work which they may law
fully carry out under this Act or the regulations 
shall be liable on conviction to a fine not exceed
ing one hundred pounds, or in default of payment 
to imprisonment with or without hard labour for 
a period not exceeding six months. 

25. (1) If any person carry on an undertak
ing except under the authority of a licence, or 
carry on an undertaking in contravention of the 
provisions of this Act or the regulations or of 
the terms of any licence, or if any licensee fail 
to carry out any decision of, or fail to fulfil any 
condition fixed by, the Minister under sub-section 
(3) of section ten, he shall be liable to a penalty 
i10t exceeding fifty pounds for every day upon 
which the undertaking is so carried on or the 
failure continues and, in case an unlicensed 
undertaking be carried on, any such person may 
be called upon to pay over to the Governor the 
whole of the net revenue derived from the 
undertaking for every such day. 

(2) Any penalties or moneys payable under 
this section may be recovered by the Minister by 
action in a competent court. 

26. In any proceed.ings for a contravention 
of this Act by a company the secretary and every 
manager or director of such company who is in 
control of the business thereof in this Colony 
shall be liable to the penalties prescrihed for any 
such contravention, and, h1 the event of any 
such contravention by a partnership, every mem
ber of such partnership shall be liable to such 
penalties aforesaid ; providell that nothing in this 
section contained shall be deemed to exempt 
from liability any other person guilty of any such 
contravention. 

27. (1) Any person desiring to engage in the 
business of supplying to any other person power 
not exceed.ing twenty million units during any one 
year shall make application to the :Minister for 
permission to do so. 

(2) The Governor may grant such permission 
subject to such cond.itions as he may prescribe, 
and may attach to the permission provisions for 
preventing the holder thereof from obtaining 
privileges, advantages or preferences which would 
operate unfairly against any other person 
supplying power. 

(3) Applicants for, or holders of, any such 
permission shall supply such information, and 
make such returns as the Minister or the board 
may at any time require. 
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te bezitten, en te vervreemden en zodanige 
hand.elingen te doen en verrichten als het als 
korporatie b\i wet kan doen en verrichten onder
worpen aan de bepalingen van deze Wet. 

4. Het besturend. lichaam van de gezegde in 
stelling zal zijn een raad bestaande uit niet min<ler 
dan tien leden die door de Goeverneur aangesteld 
zullen worden en hun ambten voor een tijdperk 
van vijf jaren blijven bekleden, onderworpen aan 
de hierinlater vermelde bepalingen ; met dien 
verstande dat de Goeverneur tot het gezegd aantal 
leden van de raad voor een dergelijk tijdperk kan 
bijvoegen enig door hem goedgekeurde persoon of 
perponen als vertegenwoordigers van enige 
schenkers, en een vertegenwoordiger of vertegen
woordigers van niet minder dan vijftig 
studenten van de gezegde instelling die daarin 
gegradueercl hebhen, of die een bevoegdmakend. 
eksamen afgelegd hebhen dat door de raad erkencl 
wordt als gelijkstaande met graduatie daarin. 

5. Op de dertigste dag van Junie 1911, en op de 
dertigste · dag van J unie in elk daarop volgend 
jaar zullen twee leden van de raad aftreden en 
hun plaatsen zullen opgevuld worden door andere 
op dergelijke wijze aangestelcle personen. De 
rangor<le van aftrecling zal, tenzij zodanige leden 
onderling anders mogen overeenkomen, bij 
ballotage beslist worden onmidclellik na de eerste 
aanstelling. Een aftredend. lid zal weer aangesteld 
kunnen worden. 

6. Een lid van de raad 11al 11ijn ambt ontle-
digen-

(a) indien hij insolvent wordt of zijn boedel 
overmaakt ten voordele van of een schikking 
treft met z\jn krediteuren ; 
(b) indien hij krankzinnig worut of van een 
misdaacl veroordeeld en claarvoor tot gevange
nisstraf zonder optie van boete gevonnist 
wordt; 
(c) indien hij afwezig blijft van zodanig aan
tal achtereenvolgende vergaderingen van de 
raad zonder verlof van de raad als waarvoor 
voorziening moge zijn gemaakt in de huis
houdelike regulaties van de raau ; 
(d) indien hij zijn lidmaatschap bedankt of 
wanneer hij overeenkomstig artikel m)f af
treedt. 

7. Enig door de dood of door enige van de in 
het laatstvoorafgaand artikel omschreven om
standigheden veroorzaakte vakature onder de 
leden zal worden opgevuld op de in artikel m:er 
bepaalde wijze en een aldus ter opvulling van de 
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POWER. 

':~o 28. (1) ~rhe Governor may, from time to Power to 
time, make, alter, or rescind regulations (not make 
repugnant to or inconsistent with the provisions regulations. 
of this Act)-

(a) prescribing the form and manner of 
any application and objections thereto under 
the Act and fees to be payable in respect 
thereof; 
(b) prescribing the dates and the conduct of 
the meetings of the board ; 
(c) prescribing conditions other than are 
mentioned in this Act, which may be. attached 
to the grant of licences; 
(d) for the protection of the public from 
damage owing to the exercise of rights 
granted under thi~ Act; 
(e) as to inspections and enquiries into the 
conduct and operation of undertakings; 
(/) prescribing the units or standards for 
th~ measurement of power, and providing 
for the verification of meters and the fees to 
be charged therefor and the settlement of 
disputes as to measurements of power and 
limits of error ; 
(g) prescribing the mode of supplying power; 
(h) prescribing penalties for contravention 
of or failure to comply with a regulation 
or any condition of any permission described 
in the last preceding section ; 

and generally for the better carrying out of the 
objects and purposes of this Act. 

(2) Every such regulation and every alteration 
or rescission thereof shall within seven days after 
it has taken effect be laid upon the tables of 
Parliament, if Parliament be then in session, or if 
it be not then in session, within seven days after 
the commencement of its next ensuing session. 

29. (1) Nothing in this Act contained shall 
affect the provisions of the Irrigation Act, 1908, 
or the Precious and Base Metals Act, 1908, 
relative to the obtaining of the use of water to 
develop power or the law for the time being 
relating to the construction, maintenance, and 
working of electric telegraphs or telephones by 
the Post Office or Railway Administration. 

(2) Save as is otherwise specially provided in 
this Act, nothing therein contained shall be 
deemed to abrogate or alter any powers, rights, 
privileges, or duties conferred upon any municipal 
council under any general or special law regula
ting the powers, rights, duties, and privileges of 

Saving of 
provisions of 
Act No. 27 of 
1908 and Act 
No. 35 of 1908 
and 
Municipal 
Corporation 
Laws. 

*For Regulations made mHler this 'sectio11 see Govt. Notice No. 5fi6 of 
1'910 (Gttzette, 27th May, l!HO, p. li22). 

Act No. 15 
of 1910. 
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vakature aangesteld lid zal zijn ambt blijven 
bekleden voor het overig tijdperk waarvoor het 
lid dat zijn ambt aldus ontledigt dezelve zou 
hebben bekleed, indien hij dezelve niet aldus 
hadde ontledigd. ' 

67 

8. De raad zal uit zijn midden een voorzitter Aanstelling 
en vice-voorzitter aanstellen die hun ambten van voorzitter 

en vice-voorvoor zodanig tijdperk zullen bekleden als de zitter van de 
raad moge vaststellen. raad. 

9. De mach ten en funkties van de raad zullen . Mach ten, enz., 
zij n- van raad. 

(a) kursussen van onderwijs en opleiding 
daar te stellen en te voeren, .eksamens 
te houden en certifikaten te verlenen in 
de kunsten en de wetenschappen en zodanige 
andere onderwerpen als de Goeverneur van 
tijd tot tijd moge goedkeuren; 
(b) alle reglementen van orde en huishoude
like regulaties te maken die nodig mogen 
worden geacht voor het behoorlik voeren van 
werkzaamheden door de raad, of enig 
komitee daarvan en zodanige machten aan 
zodanige komitees op te dragen als de raad 
moge goedvinden; 
(c) bestaande dienstkontrakten van leden van 
het personeel te bekrachtigen, onclerwijs en 
administratieve personelen en zoclanige andere 
beclienden in dienst te nemen als benodigd 
mogen worden, en hun dienstvoorwaarden 
voor te schrijven en hen uit dienst te ontslaan; 
(d) een komitee van het onderwijspersoneel 
sam en te stellen, de senaat te heten, < le 
voorwaarden van lidmaatschap en de plich
ten en funkties daarvan vast te stellen, en 
voorziening te maken ten eincl8 te verzekeren 
dat het advies van de senaat ter beschikking 
van de leden van de raad zal zijn wanneer het 
benodigd wordt ; 
(e) te zijner bescheidenheid studenten toe te 
laten te schorsen en uit te zetten en zodanige 
regulaties voor te schrijven als nodig mogen 
zijn ter handhaving van de goede orde en 
tucht; 
(f) vast te stellen, te heffen, en in te vorderen 
de onderwijsfooien van de studenten en de 
kost- en verblijffooien van de inwonende 
studenten en personeel; 
(g) roerend en onroerend eigendom te be
komen, bezitten, beheren, en van tijd tot tijd 
te verkopen, verhuren, of op andere wijze er 
over te beschikken ; met dien verstande dat 
geen onroerend eigendom verkocht of op 

We-t 
No. 1 

van 1910. 
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that council, or to prevent such a council from 
carrying on without a licence an undertaking to 
supply power. 

30. This Act may be cited for all purposes 
as the Power Act, 1910, and shall come into 
operation on a date to be hereafter fixed by pro
clamation of the Governor in the Gazette. ~ .. 

* ~ee . Proc. 39 (Admn.), 1910 (Gazette, 27th May, l!HO, p. 589, 
rcpubhshed as amended, (}azette, 7th .June, 1910, p. 4R), putting the Act into 
opcmtion Oil the 28th May, 1910). Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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andere wijze over beschikt zal worden zonder 
goedkeuring van de Goeverneur ; · 
(h) geld op te nemen op sekuriteit van hypo
theek-akten, obligaties of anderszins, onder
worpen aan de goedkeuring van de Goever
neur; 
( i) enige aan hem voor studiebeurzen of 
anderszins ter bewaring toevertrouwde zaken 
(trusts) te honden en beheren ; 
(j) enige voor de doeleinden van de insteiling 
ingetekende of geschonken gelden te houden, 
beleggen en besteden ; 
(k) aile gelden te verhalen die te eniger tijd 
aan de raad betaalbaar mogen zijn, en 
regelen op te steilen en ten uitvoel' te brengen 
voor het betekenen van kontrakten, vol
machten en andere stukken en voor het voeren 
van enige rechtszaken voor of tegen de raad ; 
(l) een of meer hospitiums voor het gebruik 
van de studenten op te richten en in stand te 
houden; 
( m) aile zodanige andere handelingen te ver
richten als mogen nodig zijn ter bevordering 
van de belangen van enter uitvoering van de 
doeleinden van de insteiling. 

10. Een hierna te bepalen gedeelte van het 
stuk grond in Pretoria, bekend als de Sunnyside 
dorpsgronden, voor onderwijsdoeleinden uit
gehouden, met de gebouwen daarop, zuilen hij 
de raad berusten. 

11. AI de ten tijde van het in werking tredeu 
van deze Wet, het Transvaal Universiteitskoilege, 
in verband met de Pretoria tak daarvan 
toebehorende roerende baten en ander eigendom 
worden bij deze getransporteerd aan en berusteu 
bij het bij deze Wet opgericht Universiteitskol
lege en de raacl zal overnemen alle verplich
tingen en beheren alle ter bewaring toevertrouwde 
zaken (trusts) die ten tijde van het in werking 
treden van cleze Wet verbindend zijn op, of 
beheerd worden door, het Transvaal Universiteits
kollege in verband met de Pretoria tak daar
van, en alle stucliebeurzen op die datum gehouden 
of verleend in verband met de Pretoria tak 
van het Transvaal Universiteitskollege, zuilen, 
voor zolang dezelve blijven bestaan, geacht 
worden aldus gehouden te zijn in verband met het 
b\j deze Wet opgerichte Universiteitskollege. 

12. (1) De Goeverneur kan van tijd tot tijd 
maken, wij zigen en herroepen regula ties niet in 
strijd zijnde met de bepalingen van deze Wet 
voor het beter ten uitvoer brengen van de 
oogmerken en doeleinclen daarvan. 
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WET No. 1 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

Om beter voorziening ite maken voor Hoger Onderwijs 
in de Kunsten en Wetenschappen in de Transvaal 
en voor andere doe1einden. 

(Goedgekeurd op 27 Apra 1910.) 

ZIJ RET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning op 
en met ad vies en konsent van de W etgevende Raad en 

W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
1. In deze Wet, tenzij in strijd met de samen

hang, zal-
" Goeverneur" betekenen de ambtenaar, die 

alsdan de Regering van· deze· Kolonie 
bestuurt, handelende met advies van de 
Uitvoerende Raad daarvan ; 

"Minister" betekenen de Koloniale Sekretaris 
of ·enig andere Minister, aan wie de 
Goeverneur van tijd tot tijd het. bestuur 
van cleze Wet moge opdragen ; 

"raad" betekenen het overeenkomstig de 
bepalingen van artikel vier van deze Wet 
samengesteld lichaam; 

"schenker" betekenen enig persoon of korpo
ratie die bijdraagt tot de fonclsen van de bij 
deze Wet opgerichte instelling een hoofd
som van minstens twee duizend vijf 
honderd pond of een jaarlikse som van 
minstens honderd vijftig pond. 

2. De konstitutie van het Transvaal Univer- l.ntrekken van 
siteitskollege, opgesteld krachtens Ordonantie bestaande 

konstitntie 
No. 7 van 1903, en van tijd tot tijd gewijzigd, van Trans"Yaal 
wordt bij deze herroepen. Universfteits

kollege. 

3. (1) Van af de datum van het in werking 
treden van deze Wet, zal er te Pretoria opgericht 
zijn een instelling " Ret Transvaal U niversiteits
kollege '' geheten, de doeleinden waarvan 
zullen zijn het verschaffen van kursussen van 
onderwijs· en opleiding, het houden van <tksamens, 
en het verlenen van certifikaten in de kunsten 
en wetenschappen en in zodanige andere onder-
werpen als de Goeverneur van tijd tot tijd 
moge goedkeuren. 

(2) Ret gezegd kollege zal een korporatie 
zijn met eeuwigdurende opvolging, en zal onder 
de naam van het Transvaal Universiteitskollege 
bevoegd z~in in rechten te verschijnen zowel 
eisende als verwerende, en roerend en onroerend 
eigendom te kopen, of op andere wijze te bekomen 

Oprichten en 
inlijving van 
Transvaal 
Universiteits
kollege. 

--~+-''"'-" -+----

Wet 
No. 1 

van 1910. 
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(2) Aile zodanige regulaties, en enige wijziging 
of herroeping daarvan, zuilen binnen zeven dagen 
na het in werking treden daarvan ou de tafels van 
het Parlement gelegd worden, indien het Parlement 
alsdan zitting heeft, of indien het alsdan geen 
zitting heeft binnen zeven dagen na de aanvang 
van de eerstvolgende zitting daarvan. 

13. Deze Wet kan voor aile doeleinden aange
haald worden als de Transvaal Universiteits
koilege Inlijvings Wet, 1910, en zal in werking 
treden op de datum van de eerste publikatie 
daarvan in de Staatskoerant als wet.* 

Titel en 
datum van 
in werking 
treden van 
Wet. 

WET No.2 VAN 1910.] [rfrad in werking 17 Mei} 1910. 

Wet 
No.1 

van 1910. 

EEN WErl~ ~-e~ 
van 1910 

Om lvoorziening te maken voor Landbouwkundig Onder-
wijs in de Transvaal en voor andere doefeinden. 

(Goedgelceurd op 27 April 1910.) 

Z I.J HET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning op 
en met ad vies en konsent van de W etgevende Raad en 

W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
1. In deze Wet, tenzij in strijd met de samen

hang, zal-
" Goeverneur" betekenen de ambtenaar, die 

alsdan de Regering van deze Kolonie 
bestuurt, handelende met advies van de 
Uitvoerende Raad daarvan; 

" Minister" betekenen de Koloniale Sekretaris 
of enig ander Minister aan wie de 
Goeverneur van tijd tot tijd het bestuur 
van deze Wet moge opdragen ~ 

" raad " betekenen het overeenkomstig de bepa
lingen van artikel drie van deze Wet samen
gesteld lichaam; 

"schenker" betekenen enig persoon of korpo
ratie die bijdraagt tot de fondsen van de bij 
deze .Wet opgerichte insteiling een hoofd
som van minstens twee duizend vijf 
honderd pond of een jaarliks bedrag van 
niet minder dan honderd vijftig pond. 

2. (1) Van af de datum van het in werkingtredent 
van deze Wet zal er te Pretoria opgericht zijn 
een instelling, Het Transvaal Landbouwkollege 
geheten, de doeleinden waarvan zullen zijn 
het verschaffen van kursussen van onderwijs en 
opleiding, het houden van eksamens en het ver
lenen van certi:fikaten in de landbouwkundige en 

Uitlegging 
van woorden. 

Oprichting en 
inlij ving van 
het Transvaal 
Landbouw
kollege. 

* De Wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatskoerant van 
17 Mei 1910. 

t Deze datum was 17 Mei l!HO. 
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te bezitten, en te vervreemden en zodanige 
handelingen te doen en verrichten als het als 
korporatie b~i wet kan doen en verrichten onder
worpen aan de bepalingen van deze Wet. 

4. Het besturend lichaam van de gezegde in 
stelling zal zijn een raad bestaande uit niet minder 
dan tien leden die door de Goeverneur aangesteld 
zullen worden en hun ambten voor een tijdperk 
van vijf jaren blijven bekleden, onderworpen aan 
de hierinlater vermelde bepalingen ; met <lien 
verstande dat de Goeverneur tot het gezegd aautal 
leden van de raad voor een dergelijk tijdperk kan 
bijvoegen enig door hem goedgekeurde persoon of 
perF10nen als vertegenwoordigers van enige 
schenkers, en een vertegen woordiger of vertegen
woordigers van niet minder dan vijftig 
studenten van de gezegde instelling die daarin 
gegradueerd hebben, of die een bevoegdmakend 
eksamen afgelegd hebhen dat door de raad erkend 
wordt als gelijkstaande met graduatie daarin. 

5. Op de dertigste <lag van Junie 1911, en op de 
dertigste dag van J unie in elk daarop volgend 
jaar zullen twee leden van de raad aftreden en 
hun plaatsen zullen opgevuld worden door andere 
op dergelijke wijze aangestelde personen. De 
rangorcle van aftreding zal, tenzij zodanige leden 
onclerling anders mogen overeenkomen, b~i 
ballotage beslist worden onmiddellik na de eerste 
aanstelling. Een aftredend lid zal weer aangesteld 
kunnen worden. 

6. J£en lid van de raad zal z~jn ambt ontle-
<ligen-

(a) indien hij insolvent wordt of zijn boedel 
overmaakt ten voordele van of een schikking 
treft met z~in krediteuren ; 
(b) indien h~i krankzinnig wordt of van een 
misdaad veroorcleeld en claarvoor tot gevange
nisstraf zonder optie van boete gevonnist 
wordt; 
(c) indien hij afwezig blijft van zodanig aan
tal achtereenvolgende vergaderingen van de 
raad zonder verlof van de raad als waarvoor 
voorziening moge zijn gemaakt in de huis
houdelike regulaties van de raad ; 
(d) indien hij zijn lidmaatschap bedankt of 
wanneer h~i overeenkomstig artikel mjf af
treedt. 

7. Enig door de dood of door enige van de in 
het laatstvoorafgaand artikel omschreven om
standigheden veroorzaakte vakature onder de 
leden zal worden opgevuld op de in artikel m:m~ 
bepaalde w~jze en een aldus ter opvulling van de 
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Ber;turen<l 
lichaam 
van het 
Landbouvv
kundige 
Gymnasium. 

Aftreden van 
leden van 
besturcn<l 
lichaam. 

011tledigen 
vau ambt 
door leden. 

veeartsenijkundige wetenschappen en aanverwante 
onderwerpen en zodanige andere onderwerpen 
als de Goeverneur van tijd tot tijd moge goed
keuren en het navorsen en onderzoeken in verband 
daarmede te ondersteunen. 

(2) De gezegde instelling zal een korporatie 
zijn met eeuwigdurende opvolging, zal onder 
de naam van Het Transvaal Landbouwkollege 
bevoegd zijn in rechten te verschijnen zowel 
eisende als verwerende, en te kopen of op andere 
wijze te bekomen, te houden of te vervreemden 
roerend of onroerend eigendom en zodanige 
handelingen en (lingen te doen en verrichten als 
korporaties bij wet kunnen doen en verrichten. 
onderworpen aan de bepalingen van deze Wet of 
enige wijziging daarvan. 

3. Het besturend lichaam van de gezegde 
instelling zal zijn een r~ad, bestaande uit niet 
minder dan tien leden, die door de Goeverneur 
zullen worden aangesteld en hun ambten een 
tijdperk van vijf jaren blijven bekleden, onderwor
pen aan de hierinlater vermelde bepalingen ; met 
dien verstande dat de Goeverneur tot het gezegd 
aantal leden van de raad voor een dergelijk tijd
perk kan b~jvoegen enig door hem goedgekeurde 
persoon of personen als vertegenwoordiger van 
enige schenkers en als vertegenwoordiger of ver
tegen woordigers van niet minder dan vijftig 
studenten van de .gezegde instelling die daarin 
gegradueerd hebben of die een bevoegd makend 
eksamen afgelegd hebben dat door de Raad 
erkend wordt als gelijkstaande met graduatie 
daarin. 

Het besturencl lichaam zal zodra mogelik na 
het in werking treden van deze Wet aangesteld 
worden. 

4. Op de dertigste dag van J unie volgende op 
het jaar waarin het besturend lichaam het eerst 
aangesteld wor<lt en op de dertigste dag van J unie 
van elk daarop volgend jaar, zullen twee leden van 
de raad aftreden en hunne plaatsen zullen door 
andere op dergelijke w~ize aangestelde personen 
opgevuld wor(len. De rangorde van aftreding zal, 
tenzij zodanige leden onderling anders over
eenkomen, bij ballotage beslist worden onmid
dellik na de eerste aanstelling. Een aftredend 
lid zal weer aangesteld kunnen worden. 

5. Een Raadslid zal z~in ambt ontledigen 
(a) indien hij insolvent wordt of zijn boedel 
overmaakt ten voordele van of enige schik
king treft met zijn krediteuren; 
(b) indien hij krankzinnig wordt of van 
enige misdaad veroordeeld en daarvoor tot 
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vakature aangesteld lid zal zijn ambt blijven 
bekleden voor het overig tijdperk waarvoor het 
lid dat zijn ambt aldus ontledigt dezelve zou 
hebben bekleed, indien hij dezelve niet aldus 
hadde ontledigd. 

8. De raad zal uit zijn midden een voorzitter 
en vice-voorzitter aanstellen die hun ambten 
voor zodanig tijdperk zullen bekleden als de 
raad moge vaststellen. 

9. De machten en funkties van de raad zullen 
z~in-

(a) kursussen van onderwijs en opleiding 
daar te stellen en te voeren, eksamens 
te houden en certifikaten te verlenen in 
de kunsten en de wetenschappen en zodanige 
andere onderwerpen als de Goeverneur van 
tij d tot tij d moge goedkeuren ; 
(b) alle reglementen van orde en huishoude
like regulaties te maken die nodig mogen 
worden geacht voor het behoorlik voeren van 
wer kzaamheden door de raad, of enig 
komitee daarvan en zodanige machten aan 
zodanige komitees op te dragen als de raad 
moge goedvinden; 
(c) bestaande dienstkontrakten van leden van 
het personeel te bekrachtigen, onderwijs en 
administratieve personelen en zodanige andere 
bedienden in dienst te nemen als benodigd 
mogen worden, en hun dienstvoorwaarden 
voor te schrijven en hen uit dienst te ontslaan; 
(d) een komitee van het onderwijspersoneel 
samen te stellen, de senaat te heten, de 
voorwaarden van lidmaatschap en de plich
ten en funkties daarvan vast te stellen, en 
voorziening te maken ten einde te verzekeren 
dat het advies van de senaat ter beschikking 
van de leden van de raad zal zijn wanneer het 
benodigd wordt ; 
(e) te zijner bescheidenheid studenten toe te 
laten te schorsen en uit te zetten en zodanige 
regulaties voor te schrijven als nodig mogen 
zijn ter handhaving van de goede orde en 
tucht; 
(/) vast te stellen,. te heffen, en in te vorderen 
de onderwijsfooien van de studenten en de 
kost- en verblijffooien van de inwonende 
studenten en personeel; 
(g) roerend en onroerencl eigendom te be
komen, bezitten, beheren, en van tijd tot tijcl 
te verkopen, verhuren, of op andere wijze er 
over te beschikken ; met dien verstande dat 
geen onroerend eigendom verkocht of op 

Aanstelling 
van voorzitter 
en vice-voor
zitter van de 
raad. 

1\fachten, enz., 
van raad. 

Wet 
No.1 

van 1910. 
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gevangenisstraf zonder optie van ·een boete 
gevonnist wordt; 
(c) indien hij afwezig blijft van zodanig 
aantal achtereenvolgende vergaderingen van 
de raad zonder verlof van de. raad als in de 
huishoudelike regulaties van de raad moge 
worden vastgesteld ; 
(d) indien hij zijn lidmaatschap bedankt of in-
clien h~i overeenkomstig artikel vier aftreedt. 

6. Enige door de dood of andere in het laatst
voorafgaand artikel omschreven omstandigheden 
veroorzaakte vakature onder de leden van de raad 
zal op de in artikel dr'ie bepaalde wijze opgevald 
worden en een aldus ter opvulling van de vaka-
ture aangesteld lid zal zijn amht blijven bekleden 
gedurende het overig tijdperk waarvoor het lid 
dat zijn ambt aldus ontledigt, dezelve zou hebben 
hekleed indien hij dezelve niet aldus hadde 
ontledigd. 

Opvullen van 
vakaturen in 
besturend 
lichaam. 

7. De raad zal uit zijn midden een voorzitter Aanstelling 
en vice-voorzitter aanstellen die hunne amhten van voorzitter 

en vice-voor
zullen blijven bekleden gedurencle zodanig tijd- zitter van de 
perk als de raacl moge vaststellen. raad. 

8. De mach ten en funkties van de raad Mach ten, enz., 
zullen zijn :- van de raad. 

(a) (1) Kursussen van onderwijs en op-
leiding daar te stellen en te voeren, 
eksamens te houden en certifikaten te verlenen 
in landbouwkundige en veeartsenijkundige 
wetenschappen en aanverwante onderwerpen 
en ook in zodanige andere onderwerpen als 
de Goeverneur van tijd tot tijcl n1oge goed-
keuren; 

(2) uitbreiclingswerk in verband met zo
danige onderwerpen op zoclanige plaats of 
plaatsen uit te voeren als de raad van tijd 
tot t~jd moge goed vinden; 
(b) alle reglementen van orde en huishoude
like regulaties te maken die nodig mogen 
worden geacht voor het behoorlik voeren van 
de werkzaamheden door de raad of enig 
komitee daarvan en zodanige machten aan 
zodanige komitees op te dragen als de raad 
moge goecl vinden ; 
(r;) onclerw~js en administratieve personelen 
en zodanige andere hedienden als mogen he
nodigd worden in dienst te nemen en de 
dienstvoorwaarden voor deze voor te schrijven 
en hen nit dienst te ontslaan ; 
(d) een komitee van het onderw~jspersoneel 
samen te stellen, de senaat te heten, de 
voorwaarden van lidmaatschap en plichten 
en funkties daarvan vast te stellen ; en 

Wei 
:No. 2 

van 1910. 
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Berusting 
van zeker 
eigendom in 
Pretoria b\j 
raad. 

Eigendom be
horende aan 
voormalig 
Universiteit:-:;
kollege 
herustende h1i 
het bij deze 
Wet opgericht 
Gymnasium. 

Hegnlaties. 

andere wijze over beschikt zal worden zonder 
goedkeuring van de Goeverneur ; 
(h) geld op te nemen op sekuriteit van hypo
theek-akten, obligaties of anderszins, onder
worpen aan de goedkeuring van de Goever
neur; 
('i) enige aan hem voor studiebeurzen of 
anderszins ter bewaring toevertrouwde zaken 
(trusts) te houden en beheren ; 
(j) enige voor de doeleinden van de instelling 
ingetekende of geschonken gelden te houden, 
heleggen en besteden ; 
(k) alle geld en te verhalen die te eniger tijd 
aan de raad betaalbaar mogen zijn, en 
regelen op te stellen en ten uitvoer te brengen 
voor het betekenen van kontrakten, vol
machten en andere stukken en voor het voeren 
van enige rechtszaken voor of tegen de raad ; 
(l) een of meer hospitiums voor het gebruik 
van de studenten op te richten en in stand te 
houden; 
( m) alle zodanige andere handelingen te ver
richten als mogen nodig zijn ter bevordering 
van de belangen van en ter uitvoering van de 
doeleinden van de instelling. 

10. Een hierna te bepalen gedeelte van het 
stuk grond in Pretoria, bekend als de Sunnyside 
dorpsgronden, voor onderwijsdoeleinden uit
gehouden, met de gebouwen daarop, zullen hij 
de raad berusten. 

11. Al de ten tijde van het in werking treden 
van deze Wet, het Transvaal Universiteitskollege, 
in verband met de Pretoria tak daarvan 
toehehorende roerende baten en ander eigendom 
worden bij deze getransporteerd aan en berusten 
bij het hij deze Wet opgericht Universiteitskol
lege en de raad zal overnemen alle verplich
tingen en beheren alle ter bewaring toevertrouwde 
zaken (trusts) die ten tijde van het in werking 
tre<len van deze Wet verbindend ziju op, of 
heheerd worden door, het Transvaal Universiteits
kollege in verband met de Pretoria tak daar
van, en alle studiebeurzen op die datum gehouden 
of verleend in verband met de Pretoria tak 
van het Transvaal Universiteitskollege, zullen, 
voor zolang dezelve blijven bestaan, geacht 
worden al<lus gehouden te zijn in verband met het 
bij deze Wet opgerichte U niversiteitskollege. 

12. (1) De Goeverneur kan van tijd tot tijd 
maken, wijzigen en herroepen regulaties niet in 
str~jd zijnde met de bepalingen van deze Wet 
voor het beter ten uitvoer brengen van de 
oogmerken en doeleinden daarvan. 
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Besturewl 
lichaam 
van het 
Landbouw
kundige 
Gymnasium. 

Aftreden van 
leden van 
besturend 
lichaam. 

011tlcdigen 
van ambt 
door leden. 

veeartsenijkund.ige wetenschappen en aanverwante 
onderwerpen en zodanige andere onderwerpen 
als de Goeverneur van tijd. tot tijd moge goed
keuren en het navorsen en on<lerzoeken in verband 
daarmede te ondersteunen. 

(2) De gezegde instelling zal een korporatie 
zijn met eeuwigdurende opvolging, zal onder 
de naam van Het Transvaal Landbouwkollege 
bevoegd zijn in rechten te verschijnen zowel 
eisende als verwerende, en te kopen of op andere 
wij ze te bekomen, te houden of te vervreemden 
roerend of onroerend eigendom en zodanige 
handelingen en dingen te doen en verrichten als 
korporaties bij wet kunnen doen en verrichten. 
onderworpen aan de bepalingen van deze Wet of 
enige wijziging daarvan. 

3. Het besturend lichaam van de gezegde 
instelling zal zijn een raad, bestaand.e uit niet 
minder dan tien leden, die door de Goeverneur 
zullen worden aangesteld en hun ambten een 
tijdperk van vijf jaren blijven bekleden, onderwor
pen aan de hierinlater vermelde bepalingen ; met 
dien verstande dat de Goeverneur tot het gezegd 
aantal leden van de raad voor een dergelijk tijd
perk kan bijvoegen enig door hem goedgekeurde 
persoon of personen als vertegenwoordiger van 
enige schenkers en als vertegenwoordiger of ver
tegenwoordigers van niet minder dan vijftig 
studenten van de .gezegde instelling die daarin 
gegradueerd hebben of die een bevoegd makend 
eksamen afgelegd hebben dat door de Raad 
erkend wordt als gelijkstaande met graduatie 
daarin. 

Het besturend lichaam zal zodra mogelik na 
het in werking treden van deze Wet aangesteld 
worden. 

4. Op de dertigste dag van J unie volgende op 
het jaar waarin het besturend lichaam het eerst 
aangesteld wordt en op de dertigste dag van J unie 
van elk daarop volgend jaar, zullen twee leden van 
de raad aftreden en hunne plaatsen zullen door 
andere op dergelijke w~jze aangestelde personen 
opgevuld worden. De rangorde van aftreding zal, 
tenz\j zodanige leden onclerling anders over
eenkomen, bij ballotage beslist worden onmid
dellik na de eerste aanstelling. Een aftredend 
lid zal weer aangesteld kunnen worden. 

5. Een Raadslid zal z~jn amht ontledigen 
(a) indien hij insolvent wordt of zijn hoeclel 
overmaakt ten voordele van of enige schik
king treft met zijn krediteuren; 
(b) indien hij krankzinnig wordt of van 
enige misdaad veroordeelcl en daarvoor tot 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



TRANSVAAL UNIVERSITEI'l'SKOLLEGE lNLIJVINGS 
'VET. 

TRANSVAAL LANDBOUWKOLLEGE lNLIJVINGS WET. 69 

(2) Aile zodanige regulaties, en enige wijziging 
of herroeping daarvan, zuilen binnen zeven dagen 
na het in werking treden daarvan ou de tafels van 
het Parlement gelegd worden, indien het Parlement 
alsdan zitting heeft, of indien het alsdan geen 
zitting heeft binnen zeven dagen na de aanvang 
van de eerstvolgende zitting daarvan. 

13. Deze Wet kan voor aile doeleinden aange
haald worden als de Transvaal Universiteits
koilege Inlijvings Wet, 1910, en zal in werking 
treden op de datum van de eerste publikatie 
daarvan in de Staatskoerant als wet.~.~< 

Titel en 
datum van 
in werking 
treden van 
Wet. 

WET No. 2 VAN 1910.] [Trad in werking:17 Mei 1910. 

Wet 
No.1 

van 1910. 

EEN WET J!e~ 
van 1910 

Om !voor.zi:eni:ng te maken voor Landbouwkundi:g Onder-
wi:js in de Transv;~a:l en voor andere doelei:nden. 

(Goedgekeurd op 27 April 1910.) 

Z IJ HET VASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning op 
en met advies en konsent van de Wetgevende Raad en 

W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
1. In deze Wet, tenzij in strijd met de samen

hang, zal-
" Goeverneur" betekenen de ambtenaar, die 

alsdan de Regering van deze Kolonie 
bestuurt, handelende met advies van de 
Uitvoerende Raad daarvan ; 

" Minister" betekenen de Koloniale Sekretaris 
of enig ander Minister aan wie de 
Goeverneur van tijd tot tijd het bestuur 
van deze Wet moge opdragen ; 

" raad " betekenen het overeenkomstig de bepa
lingen van artikel drie van deze Wet samen
gesteld lichaam ; 

"schenker" betekenen enig persoon of korpo
ratie die bijdraagt tot de fondsen van de bij 
deze Wet opgerichte insteiling een hoofd
som van minstens twee duizend vijf 
honderd pond of een jaarliks bedrag van 
niet minder dan honderd vijftig pond. 

2. (1) Van af de datum van het in werkingtredent 
van deze Wet zal er te Pretoria opgericht zijn 
een instelling, Het Transvaal Landbouwkoilege 
geheten, de doeleinden waarvan zuilen zijn 
het verscha:ffen van kursussen van onderwijs en 
opleiding, het houden van eksamens en het ver
lenen van certifikaten in de landbouwkundige en 

Uitlegging 
van woorden. 

Oprichting en 
inlij ving van 
het Transvaal 
Landbouw
kollege. 

*De Wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatskoerant van 
17 Mei 1910. 

t Deze datum was 17 Mei 1910. 
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gevangenisstraf zonder optie van ·een boete 
gevonnist wordt ; 
(c) indien hij afwezig blijft van zodanig 
aantal achtereenvolgende vergaderingen van 
de raad zonder verlof van de. raad als in de 
huishoudelike regulaties van de raad moge 
worden vastgesteld ; 
(d) in eli en hij zijn lidmaatschap bedankt of in-
clien hij overeenkomstig artikel vier aftreedt. 

6. Enige door de dood of andere in het laatst
voorafgaand artikel omschreven omstandigheden 
veroorzaakte vakature onder de leden van de raad 
zal op de in artikel dr£e bepaalde wijze opgevu.ld 
worden en een aldus ter opvulling van de vaka-
ture aangesteld lid zal zijn ambt blijven bekleden 
gedurende het overig tijdperk waarvoor het lid 
dat zijn amut aldus ontledigt, dezelve zou hebben 
hekleed indien hij dezelve niet aldus hadde 
ontledigd. 

Opvullen van 
vakaturen in 
besturend 
lichaam. 

7. De raad zal uit zijn midden een voorzitter Aanstelling 
en vice-voorzitter aanstellen die hunne ambten van voorzitter 

en vice-voor
zullen blijven bekleden gedurende zodanig tijd- zitter van de 
perk als de raad moge vaststellen. raad. 

8. De mach ten en funkties van de raad Mach ten, enz., 
zullen zijn :- van de raad. 

(a) (1) Kursussen van onderwijs en op-
leiding daar te stellen en te voeren, 
eksamens te houden en certifikaten te verlenen 
in landbouwkundige en veeartsenijkundige 
wetenschappen en aanverwante onderwerpen 
en ook in zodanige andere onderwerpen als 
de Goeverneur van tijd tot tijd moge goed-
keuren; 

(2) uitbreidingswerk in verband met zo
danige onderwerpen op zodanige plaats of 
plaatsen uit te voeren als de raad van tijd 
tot t\id moge goed vinden; 
(b) alle reglementen van orde en huishoude
like regulaties te maken die nodig mogen 
worden geacht voor het behoorlik voeren van 
de werkzaamheden door de raad of enig 
komitee claarvan en zodanige machten aan 
zodanige komitees op te dragen als de raad 
moge goed vinden ; 
(r:) onderwijs en administratieve personelen 
en zodanige andere bedienden als mogen be
nodigd worden in dienst te nemen en de 
dienstvoorwaarden voor deze voor te schrijven 
en hen uit dienst te ontslaan ; 
(d) een komi tee van het onderw\ispersoneel 
samen te stellen, de senaat te heten, de 
voorwaarden van lidmaatschap en plichten 
en funkties daarvan vast te stellen ; en 

Wet 
:No. 2 

van 1910. 
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Besturend 
lichaam 
Yan het 
Landbouw
kundige 
Gymnasium. 

Aft.reden van 
leden van 
besturcnd 
lichaam. 

(httledigen 
van ambt 
door ]e(len. 

veeartsenijkun<lige wetenschappen en aanverwante 
on<lerwerpen en zodanige andere on<lerwerpen 
als de Goeverneur van tij<l tot tijd moge goed
keuren en het navorsen en onderzoeken in verband 
daarmede te ondersteunen. 

(2) De gezegde instelling zal een korporatie 
zijn met eeuwigdurende opvolging, zal onder 
de naam van Het rr~ransvaal Landbouwkollege 
bevoegd z\jn in rechten te verschijnen zowel 
eisende als verwerende, en te kopen of op andere 
wijze te bekomen, te houden of te vervreemden 
roerend of onroerend eigendom en zodanige 
handelingen en dingen te doen en verrichten als 
korporaties bij wet kunnen doen en verrichten~ 
onderworpen aan de bepalingen van deze Wet of 
enige wij ziging daarvan. 

3. Het besturend lichaam van de gezegde 
instelling zal zijn een raad, bestaande uit niet 
minder dan tien leden, die door de Goeverneur 
zullen worden aangesteld en hun ambten een 
tijdperk van vijf jaren blijven bekleden, onderwor
pen aan de hierinlater vermelde bepalingen ; met 
<lien verstande dat de Goeverneur tot het gezegd 
aantal leden van de raad voor een dergelijk tijd
perk kan bijvoegen enig door hem goedgekeurde 
persoon of personen als vertegenwoordiger van 
enige schenkers en als vertegenwoordiger of ver
tegenwoordigers van niet minder dan vijftig 
studenten van de gezegde instelling die daarin 
gegradueerd hebben of die een bevoegd makend 
eksamen afgelegd hebhen dat door de Raad 
erkend wordt als gelijkstaande met graduatie 
daarin. 

Het besturend lichaam zal zodra mogelik na 
het in werking treden van deze Wet aangesteld 
worden. 

4. Op de dertigste dag van J unie volgende op 
het jaar waarin het besturend lichaam het eerst 
aangesteld wordt en op de dertigste dag van J unie 
van elk daarop volgend jaar, zullen twee leden·van 
de raad aftreden en hunne plaatsen zullen door 
andere op dergelijke w\ize aangestelde personen 
opgevuld worden. De rangorde van aftreding zal, 
tenzij zoclanige leden onderling anders over
eenkomen, h\j ballotage beslist worden onmid
dellik na de eerste aanstelling. Een aftredend 
lid zal weer aangesteld kunnen worden.· 

5. Een Raadslid zal z\jn ambt ontledigen 
(a) indien hij insolvent wordt of z\jn boedel 
overmaakt ten voordele van of enige schik
king treft met zijn krediteuren; 
(b) indien hij krankzinnig wordt of van 
enige misdaad veroordeeld en daarvoor tot 
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l:Serusting 
Tan zekere 
gronden in 
Pretoria 
Kollege. 

Regula ties. 

voorzieningen te maken ten einde te ver
zekeren dat het advies van de senaat ter 
beschikking van de raadsleden zal zijn 
wanneer het benodigd wordt ; 
(e) te zijner bescheidenheid studenten toe te 
Iaten, te schorsen en uit te zetten en zodanige 
regulaties voor te schrijven als nodig mogen 
zijn ter handhaving van de goede orde en 
tucht; 
(/) vast te steilen, te heffen en in te vor
deren de onderwijsfooien van de studenten en 
de kost- en verblijffooien van de in wonende 
studenten en personeel ; 
(g) roerend en onroerend eigendom te be
komen, bezitten, beheren, en van tijd tot tijd 
te verkopen, verhuren of op andere wijze 
er over te beschikken; met dien verstande 
dat geen onroerend eigendom verkocht of op 
andere wijze over beschikt zal worden zonder 
goedkeuring van de Goeverneur ; 
(h) geld op te nemen op sekuriteit van 
hypotheek-akten, obligaties, of anderszins, 
onderworpen aan de goedkeuring van de 
Goeverneur ; 
( i) enige aan hem voor studiebeurzen, of 
anderszins ter bewaring toevertrouwde zaken 
(trusts) te houden en beheren ; 
(j) enige voor de doeleinden van de instel
ling ingetekende of geschonken gelclen te 
houden, beleggen en besteden ; 
(k) aile gelclen die te eniger tiid aan de 
raad mogen betaalbaar z\in te verhalen, en 
regelen op te steilen en ten uitvoer te 
brengen voor het betekenen van kontrakten, 
volmachten en andere stukken en voor het 
voeren van enige rechtszaken voor of tegen 
de raad; 
(l) een of meer hospitiums voor het gebruik 
van studenten op te richten en in stand te 
houden; 
( m) aile zodanige andere handelingen te 
verrichten als mogen nodig zijn ter bevor
dering van de belangen en ter uitvoering 
van de doeleinden van de insteiling. 

9. Ret gedeelte van de Pretoria dorpsgronden, 
door de raad van de municipaliteit van Pretoria 
aan de Goeverneur, in bewaring voor landbouw
kundig onderwijs geschonken, zal bij het bij 
deze Wet opgerichte koilege berusten, onder
worpen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 

10. De Goeverneur kan van tijd tot tijd maken, 
wijzigen en herroepen, regulaties niet in strijd 
zijnde met de bepalingen van deze Wet, voor het 
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gevangenisstraf zonder optie van ·een boete 
gevonnist wordt; 
(c) indien hij afwezig blijft van zodanig 
aantal achtereenvolgende vergaderingen van 
de raad zonder verlof van de raad als in de 
huishoudelike regulaties van de raad moge 
worden vastgesteld ; 
(d) indien hij zijn lidmaatschap bedankt of in-
clien hij overeenkomstig artikel vier aftreedt. 

6. Enige door de dood of andere in het laatst
voorafgaand artikel omschreven omstandigheden 
veroorzaakte vakature onder de leden van de raad 
zal op de in artikel drie bepaalde wijze opgevuld 
worden en een aldus ter opvulling van de vaka-
ture aangesteld lid zal zijn ambt blijven bekleden 
gedurende het overig tijdperk waarvoor het lid 
dat zijn ambt aldus ontledigt, dezelve zou hebben 
hekleed indien hij dezelve niet aldus hadde 
ontledigd. 

Opvullen van 
vakaturen in 
besturend 
lichamn. 

7. De raad zal uit zijn midden een voorzitter Aanstelling 
en vice-voorzitter aanstellen die hunne ambten van voorzitter 

en vice-voor
zullen hlijven bekleden gedurende zodanig tijd- zitter van de 
perk als de raad moge vaststellen. raad. 

8. De mach ten en funkties van de raad Mach ten, enz., 
zullen zijn :- van de raad. 

(a) (1) Kursussen van onderwijs en op-
leiding daar te stellen en te voeren, 
eksamens te houden en certifikaten te verlenen 
in landbouwkundige en veeartsenijkundige 
wetenschappen en aanverwante onderwerpen 
en ook in zodanige andere onderwerpen als 
de Goeverneur van tijd tot tijd moge goed-
keuren; 

(2) uitbreidingswerk in verband met zo
danige onderwerpen op zodanige plaats of 
plaatsen uit te voeren als de raad van tijd 
tot t'id moge goed vinden ; 
(b) alle reglementen van orde en huishoude
like regulaties te maken die nodig mogen 
worden geacht voor het behoorlik voeren van 
de werkzaamheden door de raad of enig 
komitee daarvan en zodanige machten aan 
zodanige komitees op te dragen als de raad 
moge goed vinden ; 
(r:) onderwijs en administratieve personelen 
en zodanige andere bedienden als mogen be
nodigd 'vorden in dienst te nemen en de 
dienstvoorwaarden voor deze voor te schrijven 
en hen uit dienst te ontslaan ; 
(d) een komitee van het onderw,jspersoneel 
samen te stellen, de senaat te heten, de 
voorwaarden van lidmaatschap en plichten 
en funkties daarvan vast te stellen ; en 

Wet 
:No.2 

van 1910. 
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TRANSVAAL LANDBOUWKOLLEGE lNLIJVINGS WET. 
ADDITIONELE TOEEIGENINGS (1909-1910) WET. Ji~ 

beter uitvoeren van de oogmerken en doeleinden 
van deze Wet. 

11. Deze Wet kan voor alle cloeleinclen aan
gehaald worden als de Transvaal Landbouw
kollege Inlijvings Wet, 1910, en zal in werking 
treden op de datum. van de eerste pnblikatie 
daarvan in de Staatskoerant als wet. * 

Titelendatum 
van in wer
king treden 
van Wet. 

W .l:T No.3 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

Wet 
No.2 

van' 1910. 

EEN WET ~-e~ 
··Om een verdere Som niet te boven gaande vier honderd van 191 0 · 

vij£-en-vijltig duizend drie honderd drie-en-vijltig 
pond sterling aan te wenden voor de Dienst voor bet 
tijdperk van 1 Julie 1909 tot en met 30 Mei 191 0. 

(Goedgekeurd op 27 AprU 1910.) 

Z IJ RET VASTGEST~LD door Zijn Majesteit de Koning op 
en met advies en konsent van de Wetgevende Raad en 

de W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
1. De publieke inkomsten van deze Kolonie Publieke 

worden hiermede belast, voor de dienst voor het inkomsten 
tijdperk 1 Julie 1909 tot en met 30 Mei 1910, met belast met 
Ben som van vier honderd vijf-en-vijftig duizend ;0~~5'~!;'tijd
drie honderd drie-en-vijftig pond sterling, ter aan- perk van 1 
vulling van het bedrag waarvoor voorziening is Julie 1909 tot 
.gemaakt in de Toeeigenings (1909-1910) Wet, 1909. ~~~~t 30 Mei 

2. De geld en onder deze Wet toegestaan zullen 
niet worden aangewend voor enig gebruik, doel 
.of doeleinde behalve de biezondere diensten 
uiteengezet in de Schedule daarvan. 

3. De uitgifte en betaling van tijd tot tijd door 
de Koloniale Thesaurier, bij wijze van machtiging 
onder de hand van de Goeverneur, van zodanige 
.sommen gelds als benodigd waren of mogen zijn 
voor de doeleinden hierinvoren genoemd (in het 
geheel niet te boven gaande de sommen respek
tievelik te dien opzichte uiteengezet) zullen 
beschouwd worden te zijn geweest of te zijn 
behoorlike uitgiften, en de Koloniale Thesaurier 
zal in zijn rekeningen worden gekrediteerd voor 
alle sommen door hem krachtens enige zodanige 
machtiging uitbetaald ; en de ontvangstbewijzen 
van de personen aan wie zodanige sommen zullen 
zijn uitbetaald, zullen hem tot volkomen kwijting 
dienen voor de som of sommen waarvoor zodanige 
ontvangstbewijzen respektievelik zullen zijn afge
geven. 

Niet te 
worden aan
gewend 
anders dan 
zoals toege
staan. 
De Thesaurier 
betalingen te 
doen onder 
machtiging 
van de 
Goeverneur. 

*De Wet wcrd. voor de eerste maal gepubliccerd in cle Staatskoerant van 
17 Mei 1910. 
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Wet 
No.Z 

1 van 1910. 

72 TRANSVAAL LANDBOUWKOLLEGE lNLIJVINGS WET. 

Jserusting 
van zekere 
gronden in 
Pretoria 
Kollege. 

Regula ties. 

voorzieningen te maken ten einde te ver
zekeren dat het advies van de senaat ter 
beschikking van de raadsleden zal zijn 
wanneer het benodigd wordt ; 
(e) te zijner bescheidenheid studenten toe te 
laten, te schorsen en uit te zetten en zodanige 
regulaties voor te schrijven als nodig mogen 
zijn ter handhaving van de goede orde en 
tucht; 
(f) vast te stellen, te heffen en in te vor
deren de onderwijsfooien van de studenten en 
de kost- en verblijffooien van de inwonende 
studenten en personeel ; 
(g) roerend en onroerend eigendom te be
komen, bezitten, beheren, en van tijd tot tijd 
te verkopen, verhuren of op andere wijze 
er over te beschikken; met dien verstande 
dat geen onroerend eigendom verkocht of op 
andere wijze over beschikt zal worden zonder 
goedkeuring van de Goeverneur ; 
(h) geld op te nemen op sekuriteit van 
hypotheek-akten, obligaties, of anderszins, 
onderworpen aan de goedkeuring van de 
Goeverneur ; 
( i) enige aan hem voor studiebeurzen, of 
anderszins ter bewaring toevertrouwde zaken 
(trusts) te houden en beheren; 
(j) enige voor de doeleinden van de instel
ling ingetekende of geschonken gelden te 
houden, beleggen en besteden ; 
(k) alle gelden die te eniger tiid aan de 
raad mogen betaalbaar z~in te verhalen, en 
regelen op te stellen en ten uitvoer te 
brengen voor het betekenen van kontrakten, 
volmachten en andere stukken en voor het 
voeren van enige rech tszaken voor of tegen 
de raad; 
(l) een of meer hospitiums voor het gebruik 
van studenten op te richten en in stand te 
houden; 
( m) aile zodanige andere handelingen te 
verrichten als mogen nodig zijn ter bevor
dering van de belangen en ter uitvoering 
van de doeleinden van de instelling. 

9. Het gedeelte van de Pretoria dorpsgronden, 
door de raad van de municipaliteit van Pretoria 
aan de Goeverneur, in bewaring voor landbouw
kundig onderwijs geschonken, zal bij het bij 
deze Wet opgerichte kollege berusten, onder
worpen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 

10. De Goeverneur kan van tijd tot tijd maken, 
wijzigen en herroepen, regulaties niet in strijd 
zijnde met de bepalingen van deze Wet, voor het 
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74 ADDITIONELE TOEEIGENINGS (19mJ-l~H0) WET. 

Wet Titelendatum 4. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden 
aangehaald als de Additionele 'roeeigenings 
(1909-1910) Wet, 1910, en zal in werking treden 
op de datum van de eerste publikatie daarvan 
als een wet in de Staatslcoerant. * 

No. 3 van in wer-
van 191 0. king treden. 

~o. van 
Uitge

trokken 
Som. 

3 

4 

7 

16 

25 

27 

28 

Letter 
van 

Uitge
trokken 

Som. 

B. 

c. 
E. 

Schedule. 
GEWONE UITGAVEN. 

Titel van 
Uitgetrokken 

Som. 

W etgevende V ergadering 

Gezamenlike Parlemen
taire Uitgaven 

Koloniale Sekretaris 

Buitenlandse Arbeids iDe
partement 

Pensioenen, Toelagen en 
V rije Giften 

Diverse ... 

Landen en Besproeiing ... 

Verantwoordelike 
Beambte. 

Klerk van deW etgevende 
V ergadering 

Klerk van deW etgevencle 
Vergadering 

Assistent Koloniale Se
kretaris 

Superintendent van Bui
tenlandse Arbeid ~ 

Sekretaris van het The
saurierskantoor 

Bed rag. 

£1,793 

8H3 

5,395 

1,452' 

!103 

45,000 

Sekretaris van Landen... 1 62,000 

Totaal Gewone I 

Uitgaven .... £117,376 

BUITENGEWONE UITGAVEN. 

'l'itel van 
U itgetrokken 

Som. 

Algemene Telefoonuit-
breiding 

vVerken en Bruggen 

Aankoop van Verbonden 
eigendommen, inge
kocht door het Geldbe
leggingbestuur en op 
rekening van het Her
stellings Leningsfonds 

Bijdrage tot de Transvaal 
Gewaarborgde Lening, 
1903 

V erantwoordelike 
Bcambte. 

Postmeester-generaal 

Sekretaris voor Publieke 
Werken 

Sekretaris van Landen ... 

Sekretaris van het The
sa uri erskan toor 

Totaal Buitengewone 
Uitgaven ... 

Bed rag. 

£20,000 

20,000 

297,977 

£337,977 

Korte lnhoud. 
Gewone Uitgaven 
Buitengewone Uitgaven 

£117,376 
337,977 

£455,353 

* De Wet werd voor de eerste maal gcpubliceerd in de Staat.~koemnt van. 
17 Mei 1910. 
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TRANSVAAL LANDBOUWKOLLEGE lNLIJVINGS WET. 
ADDITIONELE TOEEIGENINGS (1909-1910) WET. 73 

beter uitvoeren van de oogmerken en doeleinden 
van deze Wet. 

11. Deze Wet kan voor alle doeleinden aan
gehaald worden als de Transvaal Landbouw
kollege Inlijvings Wet, 1910, en zal in werking 
treden op de datum van de eerste publikatie 
daarvan in de Staatskoerant als wet. * 

Titelendatum 
van in wer
king treden 
van Wet.. 

WET No.3 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

Wet 
No.2 

van 1910. 

EEN WET ~-e~ 
•Om een verdere Som niet te boven gaande vier honderd van 191 0 · 

vijf-en-vijftig duizend drie honderd drie-en-vijftig 
pond sterling aan te wenden voor de Dienst voor het 
tijdperk van 1 Julie 1909 tot en met 30 Mei 191 0. 

(Goedgekeurd op 27 Apr'il1910.) 

ZIJ HET VASTGEST~LD door Zijn Majesteit de Koning op 
en met advies en konsent van de Wetgevende Raad en 

.de W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
1. De publieke inkomsten van deze Kolonie Publieke 

worden hiermede belast, voor de dienst voor het inkomsten 
tijdperk 1 Julie 1909 tot en met 30 Mei 1910, met belast met 
een som van vier honderd vijf-en-vijftig duizend ;0~~5·~::·tijd
drie honderd drie-en-vijftig pond sterling, ter aan- perk van 1 
vulling van het bedrag waarvoor voorziening is Julie 1909 tot 
gemaakt in de Toeeigenings (1909-1910) Wet, 1909. ~~~~t 30 Mei 

2. De gel den onder deze Wet toegestaan zullen Niet te 
niet worden aangewend voor enig gebruik, doel worden aan
.of doeleinde behalve de biezondere diensten !~~=!d dan 
uiteengezet in de Schedule daarvan. zoals toege-

3. De uitgifte en betaling van tijd tot tijd door 
de Koloniale Thesaurier, bij wijze van machtiging 
·onder de hand van de Goeverneur, van zodanige 
;Sommen gelds als benodigd waren of mogen zijn 
voor de doeleinden hierinvoren genoemd (in het 
:geheel niet te boven gaande de sommen respek
tievelik te dien opzichte uiteengezet) zullen 
beschouwd worden te zijn geweest of te zijn 
behoorlike uitgiften, en de Koloniale Thesaurier 
zal in zijn rekeningen worden gekrediteerd voor 
alle sommen door hem krachtens enige zodanige 
machtiging uitbetaald ; en de ontvangstbewijzen 
van de personen aan wie zodanige sommen zullen 
zijn uitbetaald, zullen hem tot volkomen kwijting 
dienen voor de som of sommen waarvoor zodanige 
.ontvangstbewijzen respektievelik zullen zijn afge
geven. 

staan. 
De Thesaurier 
betalingen te 
doen onder 
machtiging 
van de 
Goeverneur. 

*De Wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatskoerant van 
il7 Mei 1910. 
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DE ZUIDAFRIKAANSE SCHOOL VAN MIJNWEZEN EN 
TECHNOLOGIE lNLIJVINGS WET. 75 

WET No.4 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EEN WE"f 
Om voorziening te maken voor Mijn- en Technies 

Onderwijs in de Transvaal en voor andere doeleinden. 

(GoedgekeU/rd op 17 April1910.) 

ZIJ RET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning op 
en met ad vies en konsent van de W etgevende Raad en 

W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
1. In deze Wet, tenzij in strijd met de samen- Uitlegging 

hang zal- van woorden. 

"Goeverneur" betekenen de ambtenaar die 
alsdan de Regering van deze Kolonie be
stuurt, handelende met advies van de Uit ... 
voerende Raad daarvan ; 

"Minister " hetekenen de Koloniale Sekretaris 
of enig ander Minister aan wie de Goever
neur van tijd tot tijd het bestuur van deze 
Wet moge opdragen ; 

" raad " betekenen het overeenkomstig de 
bepalingen van artikel drie van deze Wet 
samengesteld lichaam ; 

"schenker" betekenen enig persoon of korpo
ratie die bijdraagt tot de fondsen van de 
b~j deze Wet opgerichte instelling, een 
hoofdsom van rninstens twee duizend vijf 
honderd pond of een jaarlikse som van 
minstens honderd vijftig pond. 

2. (1) Van a£ de datum van het in werking 
treden van deze Wet zal er te Johannesburg opge
richt zijn een instelling, "De Zuidafrikaanse 
School van Mijnwezen en Technologie" geheten, 
de doeleinden waarvan zullen zijn het verschaffen 
van kursussen van onderwijs en opleiding, het 
houden van eksamens en het verlenen van certi
fikaten, in mijnwezen en ingenieurswezen zowel 
als in andere takken van toegepaste wetenschap 
en in zodanige andere onderwerpen als door de 
Goeverneur van tijd tot tijd mogen worden 
goedgekeurd. 

(2) De gezegde school zal een korporatie zijn, 
met eeuwigdurende opvolging, en zal, onder de 
naam van de Zuidafrikaanse School van Mljn
wezen en Technologie, bevoegd z~jn in rechten te 
verschijnen, zowel eisende als verwerende, en 
roerend en onroerend eigendom te kopen of op 
andere w~jze te bekomen, te bezitten en te ver
vreemden en zodanige handelingen en dingen te 
doen en verrichten als korporaties bij wet kunnen 
doen en verrichten onderworpen aan de bepa
lingen van deze Wet. 

Oprichting en 
inlijving van 1 

de Zuid
afrikaanse 
School van 
M~jnwezeu en 
Technologie. 

Wet 
No.4 

van 1910 
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74 ADDITIONELE TOEEIGENINGS (1909-1910) WET. 

Wet Titelendatum 4. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden 
aangehaald als de Additionele rroeeigenings 
(1909-1910) Wet, 1~HO, en zal in werking treden 
op de datum van de eerste publikatie daarvan 
als een wet in de Staatskoerant. * 

'No. 3 van in wer-
van 191 0. king treden. 

~o. van 
Uitge-

trokken 
Som. 

3 

4 

7 

16 

25 

27 

28 

Letter 
van 

Uitge-
trokken 

Som. 

B. 

c. 

E. 

J:i~. 

Schedule. 
GEWONE UITGAVEN. 

Titel van 
U i tgetrokken 

Verantwoordelike Red rag. 
Beambte. 

Som. 

W etgevende V ergadering Klerk van deW etgevende £1,793 
V ergadering 

Gezamenlike Parlemen- Klerk van de Wetgevende 833 
taire Uitgaven Vergadering 

Koloniale Sekretaris ... Assistent Koloniale Se- n,395 
kretaris 

Buitenlandse Arbeids De- Superintendent van Bui- 1,452 
partement tenlandse Arbeid ~ 

Pensioenen, Toelagen en Sekretaris van het The- ~l03-
V rije Giften saurierskantoor 

Diverse ... ... ... 
" " 

45,000· 

Landen en Besproeiing ... Sekretaris van Landen ... 62,000 

Totaal Gewone 1~117,376 Uitgaven '" 

I 

BUITENGEWON~ UITG.A.VEN. 

--

Titel van Verantwoordelike Uitgetrokken Bcambte. Bedrag. 
Som. 

Algemene Telefoonuit- Postm eester-generaal ... £20,000 
brei ding 

W erken en Bruggen ... Sekretaris voor Publieke -
Werken 

Aankoop van Verbonden Sekretaris van Landen ... 20,000> 
eigendommen, inge-
kocht door het Geldbe-
leggingbestuur en op 
rekening van het .Her-
stellings Leningsfonds 

Bijdrage tot de Transvaal Sekretaris van het The- 297,977 
Gewaarborgde Lening, saurierskantoor 
1903 -----Totaal Buitengewone 

Uitgaven ... ... £337,977 

Korte Inhoud. 
Gewone Uitgaven 
Buitengewone Uitgaven 

£117,B76 
B37,!l77 

£455,353 

* De Wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de, Staat8lwerant vaiL 
17 Mei 1910. 
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DE ZUIDA:E'RIKAANSE SCHOOL VAN MIJNWEZEN EN 
76 'l'ECHNOLOGIE INLIJVINGS WET. 

Wet Samenstelling 
No. 4 van besturend 

van 191 0. lichaam van 
de school. 

Aftreding van 
leden van bet 
besturend 
lichaam. 

Ontledigen 
van ambt 
door leden 
van besturend 
lichaam. 

3. (1) Het besturend lichaam van de gezegde 
instelling zal zijn een raad, bestaande uit niet 
minder dan tien leden die door de Goeverneur 
aangesteld zullen worden en hun ambten ge
durende een tijdperk van .vijf jaren blijven 
bekleden, onderworpen aan de hierinlater ver
melde bepalingen. Voor zodanig tijdperk als de 
Raad van Onderwijs, Witwatersrand, moge 
blijven bestaan zullen drie leden van de raad, 
onderworpen aan goedkeuring van de Goeverneur, 
de personen zijn die voor dat doel aan de 
Goeverneur benoemd znllen zijn geworden door 
·de gezegde Raad V3n Onderwijs, Witwatersrand; 
:Indien en wanneer de gezegde Raad van 'onder· 
wijs, Witwatersrand, ophoudt te bestaan zullen 
drie leden van de raad de personen zijn die 
de Goeverneur moge goedkeuren als vertegen
woordigers van enige schenkers. 

(2) De Goeverneur kan b~jvoegen tot het ge
zegd aantalleden van de raad een vertegenwoor
diger of vertegenwoordigers van niet minder dan 
vijftig studenten van de gezegde instelling, of van 
de Zuidafrikaanse School van Mijnwezen, op
gericht in 1896, het Transvaal Technies Instituut 
of het Transvaal Universiteitskollege te Johan
nesburg, die daarin of in een van de andere 
genoemde instellingen gegradueerd hebben; of 
die een bevoegdrnakend eksamen afgelegd hebben 
dat door de raad erkend wordt als gelijk staande 
met zodanig graduatie. 

4. Op de dertigste dag van Junie 1911, en op de 
dertigste dag van Junie in elk daaropvolgend jaar 
zullen twee leden van de raad aftreden en hunne 
plaatsen zullen opgevuld worden door andere op 
dergelijke wijze aangestelde personen. De rang
orde van aftreding zal, tenzij zodanige leden 
onderling anders mogen overeenkomen, bij 
ballotage beslist worden onmiddellik na de eerste 
aanstelling. Een aftredend lid zal herkiesbaar 
7-ijn. 

5. Een lid van de raad zal zijn ambt ontledigen
(a) indien hij insolvent wordt of z~jn boedel 
overmaakt ten voordele van, of een schikking 
treft met, zijn krediteuren ; 
(b) indien hij krankzinnig wordt of van een 
misdaad veroordeeld en daarvo0r tot gevan
genisstraf zonder optie van boete gevonnist 
wordt; 
(c) indien hij afwezig blijft van zodanig 
aantal achtereenvolgende vergaderingen van 
de raad zonder verlof van de raad als waar
voor voorziening moge z~in gemaakt in de 
huishoudelike regulaties van de raad ; 
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DE ZUIDAFRIKAANSE SCHOOL VAN MIJNWEZEN EN 
TECHNOLOGIE lNLIJVINGS WET. 75 

WET No.4 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

Om voorziening te maken voor Mijn- en Technies 
Onderwijs in de Transvaal en voor andere doeteinden. 

(Goedgekm{;Td op 17 April1910.) 

ZIJ RET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning op 
en met ad vies en konsent van de W etgevende Raad en 

'V etgevende V ergadering van de Transvaal a~s volgt :-
1. In deze Wet, tenzij in strijd met de samen .. Uitlegging 

hang zal- van woorden .. 
" Goeverneur" betekenen de ambtenaar die 

alsdan de Regering van deze Kolonie be
stuurt, handelende met advies van de Uit~ 
voerende Raad daarvan ; 

" Minister " betekenen de Koloniale Sekretaris:
of enig ander Minister aan wie de Goever ... · 
neur van tij d tot tij d het bestu ur van deze, 
Wet moge opdragen ; 

" raad " betekenen het overeenkomstig de 
bepalingen van artikel drie van deze Wet 
samengesteld lichaam ; 

" schen ker" betekenen enig persoon of korpo
ratie die b~jdraagt tot de fondsen van de 
b~j deze Wet opgerichte instelling, een 
hoofdsom van minstens twee duizend vijf 
honderd pond of een jaarlikse som van 
minstens honderd v~jftig pond. 

2. (1) Van af de datum van het in werking Oprichting eTh 

treden van deze Wet zal er te Johannesburg opge- inl\jving van 
h · 11' D de Zuid-ric t zijn een mste . mg, " e Zuidafrikaanse afrikaanse 

School van Mijnwezen en Technologie" geheten, School van 
de doeleinden waarvan zullen zijn het verschaffen M~jnwezeu en, 
van kursussen van onderwijs en opleiding, het Teclmologie. 
houden van eksamens en het verlenen van certi-
fikaten, in mijnwezen en ingenieurswezen zowel 
als in andere takken van toegepaste wetenschap 
en in zodanige andere onderwerpen als door de 
Goeverneur van tijd tot tijd mogen worden 
goedgekeurd. 

(2) De gezegde school zal een korporatie zijn, 
met eeuwigdurende opvolging, en zal, onder de 
naam van de Zuidafrikaanse School. van Mijn
wezen en Technologie, bevoegd zijn in rechten te 
verschijnen, zowel . eisende als verwerende, en 
roerend en onroerend eigendom te kopen of op 
andere wijze te bekomen, te bezitten en te ver
vreemden en zodanige handelingen en dirigen te 
doen en verrichten als korporaties b~j wet kunnen 
doen en verrichten onderworpen aan de bepa-. 
ling en van deze Wet. 
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(d) indien hij zijn lidmaatschap bedankt of 
wanneer hij overeenkomstig artikel vier 
aftreedt. 

77 

6. Enig door de dood of door enige van de Opvullen van 
in het laatst voorafgaand artikel omschreven vakaturen. 
omstandigheden veroorzaakte vakature onder de 
leden zal opgevuld worden op de in artikel dT"ie 
bepaalde wijze, en een aldus ter opvulling van de 
vakature aangesteld lid zal zijn ambt blijven 
bekleden gedurende het overig tijdperk waar-
voor het lid dat aldus zijn ambt ontledigt dezelve 
zou hebben bekleed, indien hij niet aldus dezelve 
hadde ontledigd. 

7. De raad zal uit zijn midden een voorzitter Aanstelling 
en vice-voorzitter aanstellen die hun ambten voor van voorzitter 

zodanig tijdperk zullen bekleden als de raad ~~o~~~~;er van 
moge vaststellen. raad. 

8. De machten en funkties van de raad zullen Machten, 
zijn-

(a) kursussen van onderwijs en opleiding in 
mijnwezen en ingeni~urswezen en aanver
wante onderwerpen en ook in zodanige andere 
onderwerpen als van tijd tot tijd door de 
Goeverneur mogen worden goedgekeurd 
daar te stellen en te voeren en eksamens te 
nouden en certifikaten te verlenen in alle 
zodanige onderwerpen; en uitbreidingswerk 
uit te voeren in verband met zodanige onder
werpen op zodanige plaats of plaatsen als de 
raad van tijd tot tiJ 1 moge goedvinden; 
(b) aile reglementen van orde en huishou
delike regulaties te maken die nodig mogen 
worden geacht voor het behoorlik voeren 
van de werkzaamheden door de raad of enig 
komitee daarvan; e:ri zodanige machten aan 
zodanige komitees op te dragen als de raad 
moge goedvinden; 
(c) bestaande dienstkontrakten van leden 
van het personeel te bekrachtigen, een onder
wijs en administratief personeel en zodanige 
andere a.mbtenaren als benodigd mogen 
worden in dienst te nemen en hunne dienst
voorwaarden voor te schrijven en hen uit 
dienst te ontslaan; 
(d) een komitee van het onderwijsper
soneel sa.men te· stellen, de senaat te heten, 
de voorwaarden van lidmaa.tschap en de 
plichten en funkties daarvan vast te stellen, en 
voorziening te maken ten einde te verzekeren 
dat het advies van de senaat ter beschikking 
van de leden van de raad zal zijn wa.nneer 
hetzelve benodigd wordt; 

enz., van•de 
raad. 
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Wet Sam ens telling 
No. 4 van besturenct 

. van 191 O. lichaam van 
de school. 

Aftreding van 
leden van bet 
besturend 
lichaam. 

Ontledigen 
van ambt 
doorleden 
van besturend 
lichaam. 

3. (1) Het bestur(:md lichaam van de gezegde 
instelling zal zijn een raad, bestaande uit niet 
minder dan tien leden die door de Goeverneur 
aangesteld zullen worden en hun ambten ge
durende een tijdperk van vijf jaren blijven 
bekleden, onderworpen aan de hierinlater ver
melde bepalingen. Voor zodanig tijdperk als de 
Raad van Onderwijs, Witwatersrand, moge 
blijven bestaan zullen drie leden van de raad, 
onderworpen aan goedkeuring van de Goeverneur, 
de personen zijn die voor dat doel aan de 
Goeverneur benoemd zu lien zijn geworden door 
·de gezegde Raad van Onderwijs, Witwatersrand : 
Indien en wanneer de gezegde Raad. van Onder
wijs, Witwa.tersrand, ophoudt te bestaan zullen 
drie leden van de raad de personen zijn die 
de Goeverneur moge goedkeuren als vertegen
woordigers van enige schenkers. 

(2) De Goeverneur kan b\jvoegen tot het ge
zt)gd aantalleden van de raad een vertegenwoor
diger of vertegenwoordigers van niet minder dan 
vijftig studenten van de gezegde instelling, of van 
de Zuidafrikaanse School van Mijnwezen, op
gericht in 1896, het Transvaal Technies Instituut 
of het Transvaal Universiteitskollege. te Johan
nesburg, die daarin of in een van de andere 
genoemde instellingen gegradueerd hebben, of 
die een bevoegdmakend eksamen afgelegd hebben 
dat door de raad erkend wordt als gelijk staande 
met zodanig graduatie. 

4. Op de dertigste dag van Junie 1911, en op de 
dertigste dag van J unie in elk daaropvolgend jaar 
zullen twee leden van de raad aftreden en hunne 
plaatsen zullen opgevuld worden door andere op 
dergelijke wijze aangestelde personen. De rang
orde van aftreding zal, tenzij zodanige leden 
onderling anders mogen overeenkomen, bij 
ballotage beslist worden onmiddellik na de eerste 
aanstelling. Een aftredend lid zal herkiesbaar 
7.ijn. 

5. Een lid van de raad zal zijn ambt ontledigen
(a) indien hij insolvent wordt of zUn boedel 
overmaakt ten voordele van, of een schikking 
treft met, zijn krediteuren ; 
(b) indien hij krankzinnig wordt of van een 
misdaad.veroordeeld en daarvo0r tot gevan
genisstraf zonder optie van boete gevonnist 
wordt; 
(c) indien hij afwezig blijft van zodanig 
aantal achtereenvolgende vergaderingen van 
de raad zonder verlof van de raad als waar
voor voorziening moge z\in gemaakt in de 
huishoudelike regulaties van de raad ; 
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(e) te zijner bescheidenheid studenten toe te 
laten, te schorsen en nit te zetten, en zodanige 
regulaties voor te schrijven als nodig mogen 
zijn ter handhaving van de goede orde en 
tucht; 
(/) vast te stellen, te heffen, en in te vorderen 
de onderwijsfooien van studenten en de kost
en verblijffooien van de inwonende studenten 
en person eel; 
(g) roerend en onroerend eigendom te 
bekomen, bezitten, beheren, en van t~jd tot 
tijd te verkopen, verhuren, of op andere wijze 
er over te beschikken ; met dien verstande dat 
geen onroerend eigendom verkocht of op 
andere wijze over beschikt zal worden zonder 
goeukeuring van de Goeverneur ; 
(h) geld op te nemen op sekuriteit van 
hypotheek-akten, obligaties, of anderszins, 
onderworpen aan de goedkeuring van de 
Goeverneur ; 
( i) enige aan hem voor studiebeurzen of 
anderszins ter bewaring toevertrouwde zaken 
(trusts) te houden en beheren; 
(j) enige voor de doeleinden van de instel
ling ingetekende of geschonken gelden te 
houden, beleggen en besteden ; 
(k) alle gelden te verhalen die te eniger tijd 
aan de raad betaalbaar mogen zijn, en regelen 
op te stellen en ten uitvoer te brengen voor 
het betekenen van kontrakten, volmachten, 
en andere stukken en voor het voerPn van 
enige rechtszaken voor of tegen de raad; 
(l) een of meer hospitiums voor het gebruik 
van studenten op te richten ; 
(m) alle zodanige andere handelingen te ver
ricllten als mogen nodig zijn ter bevordering 
van de belangen, en ter uitvoering van de 
doeleinden van de instelling. 

9. Het stuk grond bekend als " Plein Square " 
te Johannesburg dat aan het Transvaal Universi
teitskollege geschonken werd krachtens ver
gunningsakte gedateerd de drie-en-twintigste dag 
van November 1H06, te zamen met alle gebouwen 
en oprichtingen daarop die ten tijde van het in 
werking treden van deze Wet het eigendom is 
van het rrransvaal U ni versi tei tskollege wordt 
getransporteerd aan, en berust bij deze bij de 
raad ten einde dezelve te houden, onderworpen 
aan al de in de gezegde vergunningsakte ver
melde voorwaarden en de Registrateur van Akten 
zal al de benodigde aantekeningen maken voor 
het registreren van het gezegd transport zonder 
betaling van enige hererechten, zegelrechten, of 
registrati ek osten. 
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(d) indien hij zijn lidmaatschap bedankt of 
wanneer hij overeenkomstig artikel vier 
aftreedt. 

77. 

6. Enig door de dood of door enige van de Opvullen van 
in het laatst voorafgaand artikel omschreven vakaturen. 
omstandigheden veroorzaakte vakature onder de 
leden zal opgevuld worden op de in artikel d1·ie 
bepaalde wijze, en een aldus ter opvulling van de 
vakature aangesteld lid zal zijn ambt blijven 
bekleden gedurende het overig tijdperk waar-
voor het lid dat aldus zijn ambt ontledigt dezelve 
zou hebben bekleed, indien hij niet aldus dezelve 
hadde ontledigd. 

7. De raad zal uit zijn midden een voorzitter Aanstelling 
en vice-voorzitter aanstellen die hun ambten voor van voorzitter 
zodanig tijdperk zullen bekleden als de raad en vice

voorzitter van 
moge vaststellen. raad. 

8. De machten en funkties van de raad zullen Machten, 
zijn- enz., van1de 

(a) kursussen van onderwijs 'en opleiding in raad. 
mijnwezen en ingenieurswezen en aanver-
wante onderwerpen en ook in zodanige andere 
onderwerpen als van tijd tot tijd door de 
Goeverneur mogen word en goedgekeurd 
daar te stellen en te voeren en eksamens te 
nouclen en certifikaten te verlenen in alle 
zodanige onderwerpen; en uitbreidingswerk 
uit te voeren in verband met zodanige onder-
werpen op zodanige plaats of plaatsen als de 
raad van tijd tot tiJl moge goedvind.en; 
(b) alle reglementen van orde en huishou
delike regulaties te maken die nodig mogen 
worden geacht VOI)r het behoorlik voeren 
van de werkzaamheden door de raad of enig 
komitee daarvan; en zodanige machten aan 
zodanige komitees op te dragen als de raad 
moge goedvinden ; 
(c) bestaande dienstkontrakten van leden 
van het personeel te bekrachtigen, een onder
wijs en administratief personeel en zodanige 
andere ambtenaren als benodig<l mogen 
worden in dienst te nemen en hunne dienst
voorwaarden voor te schrijven en hen uit 
dienst te on tslaan ; 
(d) een komi tee van het onderw~jsper
soneel samen te stellen, de senaat te heten, 
de voorwaarden ·van lidmaatschap en de 
plichten en funkties daarvan vast te stellen, en 
voorziening te maken ten einde te verzekeren 
dat het advies van de senaat ter beschikking 
van de leden van de raad zal z~in wanneer 
hetzelve benodigd. wordt; 
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10. AI de, ten tijde van het in werking treden 
van deze Wet, het Transvaal Universiteitskoilege 
in verband met de Johannesburg tak daar
van toebehorende roerend eigendom en andere 
baten, worden bij deze getransporteerd aan, en 
berusten bij de bij deze Wet opgerichte school en 
de raad zal overnernen aile verplichtingen en 
beheren alle ter bewaring toevertrouwde zaken 
(trusts), die ten tijde van het in werking treden 
van deze Wet verbindend zijn op, of beheerd 
worden door het Transvaal Universiteitskollege 
in verband met de Johannesburg tak daarvan 
en aile studiebeurzen op die datum gehouden of 
verleend, in verband met de Johannesburg tak 
van het Transvaal Universiteitskoilege, zuilen 
worden geacht aldus gehouden te zijn in verband 
met de gezegde school. 

11. (1) De Goeverneur kan van tijd tot tijd 
maken, wijzigen en herroepen, regulaties, niet in 
·strijd zijnde met de bepalingen van deze Wet, 
voor het beter ten uitvoer brengen van de oog
merken en doeleinden van deze Wet. 

(2) Aile zodanige regulaties en enige wijzi
gingen of herroeping daarvan zuilen binnen zeven 
dagen na het in wer king treden daarvan op de 
tafels van het Parlement gelegd worden, indien 
het Parlement alsdan zitting heeft, en indien bet 
alsdan geen zitting heeft, binnen zeven dagen na 
de aanvang van de eerstvolgende zitting daarvan. 

12. Deze Wet kan voor aile doeleinden aange
haald worden als De Zuidafrikaanse School van 
Mijnwezen en Technologie Inlijvings Wet, 1910, 
en zal in werking treden van af de datum van de 
eerste publikatie daarvan in de Staatskoerant als 
wet.* 

Eigendom 
behorende 
a an 
Johannesburg 
tak van 
voormalig 
Transvaal 
Universiteits
kollege. 

Regula ties. 

Titel en 
datum van 
in werking 
treden van 
Wet. 

WET No.5 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EEN WET 
Om een som gelds, niet te boven gaande negen-en-veertig 

du:izend acht honderd en veertig pond, zeventien shil
lings en drie pence sterling, aan te wenden om voor
ziening te maken voor, en tot dekking van zekere 
ongemachtigde uitgaven, gedurende de dienst.iaren 
1907-08 en 1908-09. 

(Goed,qekeurd op 27 April 1910.) 

Z IJ HET VASTGESTELD door. Zijn Majesteit de 
Koning, op en met ad vies en konsent van de Wet

gevende Raad en de W etgevende V ergadering van de 
Transvaal, als volgt :-

*De Wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatskoerant van 
17Meil910. 

Wet 
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(e) te zijner bescheidenheid studenten toe te 
laten, te schorsen en uit te zetten, en zodanige 
regulaties voor te schrijven als nodig mogen 
zijn ter handhaving van de goede orde en 
tucht; 
(f) vast te stellen, te heffen, en in te vorderen 
de onderwijsfooien van studenten en de kost
en verblijffooien van de inwonende studenten 
en person eel; 
(g) roerend en onroerend eigendom te 
bekomen, bezitten, beheren, en van t~jd tot 
tijd te verkopen, verhuren, of op andere wijze 
er over te beschikken ; met dien verstande dat 
geen onroerend eigendom verkocht of op 
andere wijze over beschikt zal worden zonder 
goeukeuring van de Goeverneur ; 
(h) geld op te nemen op sekuriteit van 
hypotheek-akten, obligaties, of anderszins, 
onderworpen aan de goedkeuring van de 
Goeverneur ; 
('i) enige ~an hem voor stucliebeurzen of 
anclerszins ter bewaring toevertrouwde zaken 
(trusts) te houclen en beheren ; 
(j) enige voor de doeleinden van de instel
ling ingetekende of geschonken gelden te 
houden, beleggen en besteden ; 
(!c) alle gelden te verhalen die te eniger tijd 
aan de raad betaalbaar mogen zijn, en regelen 
op te stellen en ten uitvoer te brengen voor 
het betekenen van kontrakten, vo}machten, 
en andere stukken en voor het voerPn van 
enige rechtszaken voor of tegen de raad ; 
(l) e€m of meer hospitiums voor het gebruik 
van studenten op te richten ; 
( m) aile zodanige andere handelingen te ver
richten als mogen nodig zijn ter bevordering 
van de belangen, en ter uitvoering van de 
doeleinden van de instelling. 

9. Het stuk grond bekend als " Plein Square " 
te Johannesburg dat aan het Transvaal Universi
teitskollege geschonken werd krachtens ver
gunningsakte gedateerd de drie-en-twintigste dag 
van November 1H06, te zamen met alle gebouwen 
en oprichtingen daarop die ten tijde van het in 
werking treden van deze Wet het eigendom is 
van het Transvaal Universiteitskollege wordt 
getransporteerd aan, en berust bij deze bij de 
raad ten einde dezelve te houden, onderworpen 
aan al de in de gezegde vergunningsakte ver
melde voorwaarden en de Registrateur van Akten 
zal al de benodigde aantekeningen maken voor 
het registreren van het gezegd transport zonder 
betaling van enige hererechten, zegelrechten, of 
registratiekoRten. 
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Inkomsten 
belast met 
£49,840 17s. 
3d. Onge
machtigde 
Uitgaven. 

1. De Publieke Inkomsten van deze Kolonie 
worden hiermede belast met een bedrag, niet 
te boven gaande negen-en-veertig duizend acht 
honderd en veertig pond, zeventien shillings en 
drie pence sterling, om voorziening te maken 
voor zekere uitgaven gedurende de dienst
jaren 1907-08 en 1908-09, buiten en behalve 
de bedragen uitgetrokken, of door de Thesaurie· 
uitgereikt voor de betrokkene diensten. Ge
noemde uitgaven worden beschreven op pagina 
XXV van het Rapport van de Auditeur-generaal,. 
op de rekeningen van de Kolonie voor het 
dienstjaar 1908-09, en zijn verder gespecificeerd 
in de Schedule van deze Wet. 

Titel en da
tum van in
werkingtre
ding van Wet. 

2. Deze Wet mag aangehaald worden als de 
Ongemachtigde Uitgaven 1907-08 en 1908-09,. 
Wet 1910, en zal in werking treden op de datum 
van eerste publikatie daarvan als wet in de· 
Staatskoerant. * 

Schedule. 
·--· 

No. van Titel van Uitgc- Uitgetrokken V erantwoordelike Bed rag. trokken Beambte. 
Rom. Som. 

(GEWONE UITGAVEN.) £ s. d. 

(1907-08) Agent Generaal te Sekretaris van het The- 17fi 17 0 
26 Lon den savriers-kantoor 

(1908-09) 
20 Thesaurie ... ... Sekretaris van het The- 60 0 6' 

sauriers-kantoor 
22 Auditeur-generaal ... Auditeur-generaal 19 7 11 

25 Drukkerij en Schrijf- Go'evernemen tsdrukker ... 119 10 & 
behoeften 

29 Diverse ... ... Sekretaris van het The- 2,559 17 4: 
sauriers-kantoor 

33 Publieke W erken ... Sekretaris voor Publieke 36,201 12 8· 
Werken 

34 Werken en Bruggen Sekretaris voor Pu blieke 8,678 8 10> 
¥lerken 

(BUITENGEWONE UITClAVEN.) 

B. Algemene Telefoon- Postmeester-generaal 2,026 2 ,.. 
uitbreiding ------· 

£49,840 17 3· 

*De Wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatskoerant van' 
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10. Al de, ten tijde van het in werking treden 
van deze VVet, het Transvaal Universiteitskollege 
in verband met de Johannesburg tak daar
van toebehorende roerend eigendom en ander.e 
baten, worden bij deze getransporteerd aan, en 
berusten bij de bij deze "\Vet opgerichte school en 
de raad zal overnemen alle verplichtingen en 
beheren alle ter bewaring toevertrouwde zaken 
(trusts), die ten tijde van het in werking treden 
van deze VV et verbindend zijn op, of beheerd 
worden door het Transvaal Universiteitskollege 
in verband met de Johannesburg tak daarvan 
en alle studiebeurzen op die datum gehouden of 
verleend, in verband met de Johannesburg tak 
van het Transvaal U niversiteitskollege, zullen 
worden geacht aldus gehouden te zijn in verband 
met de gezegde school. 

11. (1) De Goeverneur kan van tijd tot tijd 
maken, wijzigen en herroepen, regulaties, niet in 
strijd zijnde met de bepalingen van deze VV et, 
voor het beter ten uitvoer brengen van de oog
merken en doeleinden van deze Wet. 

(2) Alle zodanige regulaties en enige wijzi
gingen of herroeping daarvan zullen binnen zeven 
dagen na het in werking treden daarvan op de 
tafels van het Parlement gelegd worden, indien 
het Parlement alsdan zitting heeft, en indien het 
alsdan geen zitting heeft, binnen zeven dagen na 
de aanvang van de eerstvolgende zitting daarvan. 

12. Deze Wet kan voor alle doeleinden aange
haald worden als De Zuidafrikaanse School van 
Mijnwezen en Technologie Inlijvings Wet, 1910, 
en zal in werking treden van af de datum van de 
-eerste publikatie daarvan in de Staatskoerant als 

t ~.!< we. 

Eigendom 
behorende 
a an 
Johannesburg 
tak van 
voormalig 
Transvaal 
Universiteits
kollcge. 

Regula ties. 

Titel en 
datum van 
in werking 
treden van 
Wet. 

WET No. 5 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EEN WET 
Om een som gelds, n:iet te boven gaande negen-en-veert:ig 

du:izend acht honderd en veert:ig pond, zevent:ien shil
lings en dr:ie pence sterling, aan te wenden om voor
z:ien:ing te maken voor, en tot dekk:ing van zekere 
ongemacht:igde uHgaven, gedurende de d:ienstjaren 
1907-08 en 1908-09. 

(Goedgekeurd op 27 AprU 1910.) 

Z IJ HE'r VASTGESTELD door Zijn Majesteit de 
. Koning, op en met advies en konsent van de Wet
gevende Raad en de VV etgevende V ergadering van de 
Transvaal, als volgt :-

Wet 
No.4 

van 1910. 

Wet 
No.5 

van 1910. 

~.I .• -~""'· 

* De Wet wenl voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatskrj?rant,;ran 
17 Mei 1910. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



JOHANNESBURG MUNICIPALE PRIVATE WET. 81 

WET No.6 VAN 1910.] [17 Mei 1910. 

EEN PRIVATE WET 
Om verdere machten te verlenen aan de Raad van de 

Municipaliteit van Johannesburg. 

( Goedgekm.£rd op 27 April 1910.) 

NADEMAAL het dienstig is om de Johannesburg Munici
pale Wet, 1906, te wijzigen en verdere machten te 

verlenen aan de Raad van de..Municipaliteit van Johannesburg; 

ZIJ HET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning, 
op en met advies en konsent van de Wetgevende Raad en de 
W etgevende V ergadering van de Transvaal, als volgt : 

1. Artikel een-en-veert1~g van de Johannes
burg Municipale Wet, 1906, worde en wordt 
mits deze gewijzigd door de toevoeging daaraan 
na subartikel (79) van het genoemd artikel van 
de volgende nieuwe subartikelen :-

(7~) (a) Voor het licentieren, kontroleren 
en regelen van plaatsen gebruikt voor het 
doeleinde van in het publiek verkopen of 
ten publieke verkoop ten toon stellen van enig 
vee, paarden, schapen, geiten, varkens, 
pluimvee of andere levende have. 
(79) (b) Voor het verplicht stellen en regelen 
van de onderwerping aan de Raad van alle 
vlees of dode dieren, bestemd voor menselik 
voedsel, welke mogen worden vervoerd of 
doorgevoerd in het municipale gebied door 
de eigenaars of geadresseerden van dezelve 
en op hun kosten, opdat zulk vlees of zoda
nige dode dieren mogen worden onderzocht 
en goedgekeurd door de Raad, voor het 
regelen van het brandmerken of stempelen 
van zulk vlees of zodanige dode dieren en 
de fooien daarvoor te worden gevorderd en 
voor het beletten van de verkoop of heL 
gebruik van zulk vlees of zodanige dode 
dieren voor menselik voedsel, totdat dezelve 
zijn onderzocht en goedgekeurd door de 
Raad, met dien verstande dat dit onderartikel 
niet van toepassing zal zijn op vlees of dode 
dieren die in het municipaliteitsgebied mogen 
worden ingevoerd of overgebracht door of 
voor enig persoon voor gebruik voor hemzelf 
of voor zijn huisgezin. 

Wijziging van 
artikel 
eP-n-mi.-'I'PPrt1{1 
va.n oe 
Johannesburg 
Municipale 
Wet 
van 1906. 

* De Wet werd voor de eerste maal in de Staat.~koerant op deze datum 
gepubliceerd. 

Wet 
No. 6 

van 1910 .. 
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Wet 
No. 5 

van 1910. 

0NGEMACHTIGDE UITGAVEN (1907-1908 EN 1908-19m)) 
80 WET. 

Inkomsten 
belast met 
£49,840 17s. 
3d. Onge
machtigde 
Uitgaven. 

1. De Publieke Inkomsten van deze Kolonie 
worden hiermede belast met een bedrag, niet
te boven gaande negen-en-veertig duizend acht 
honderd en veertig pond, zeventien shillings en 
drie pence sterling, om voorziening te maken 
voor zekere uitgaven gedurende de dienst
jaren 1907-08 en 1908-09, buiten en behalve· 
de bedragen uitgetrokken, of door de Thesaurie· 
uitgereikt voor de betrokkene diensten. Ge
noemde uitgaven worden beschreven op pagina 
XXV van het Rapport van de Auditeur-generaal, 
op de rekeningen van de Kolonie voor het
dienstjaar 1908-09, en zijn verder gespecificeerd 
in de Schedule van deze Wet. 

Titel en da
tum van in
werkingtre
ding van Wet. 

2. Deze Wet mag aangehaald worden als de 
Ongemachtigde Uitgaven 1907-08 en 1908-09,, 
Wet 1910, en zal in werking treden op de datum 
van eerste publikatie daarvan als wet in de
StaatskoeJ~ant. * 

Schedule. 

No. van Titel van Uitge- U i tgetrokken V erantwoordelike Bedrag. trokken Beambte. 
Som. Som. 

(GEWONE UITGAVEN.) £ s. d. 

(1907-08) Agent Generaal te Sekretaris van het The- 175 17 0 
26 Lon den sauriers-kantoor 

(1908-09) 
20 Thesaurie ... Sekretaris van het The- 60 0 6 

sa uriers-kan toor 
22 Auditeur-generaa.l ... Auditeur-generaal 19 7 11 

25 Drukker~i en Schrijf- Goevernementsdrukker ... 119 10 5-
behoeften ' 29 Diverse Sekretaris van het The- 2,559 17 4 

sauriers-kantoor 
:-33 Publieke Werken Sekretaris voor Publieke 36,201 12 8 

Werken 
34 Werken en Bruggen Sekretaris voor Publieke 8,678 8 10-

v..rerken 

(BUITENGEWONE UITGAVEN.) 

B. Algemene Telefoon- Postmeester-generaal 2,026 2 7 
uitbreiding ------· 

£49,840 17 3 

* De Wet wenl voor de eerste maal gepubliceerd in de 8taatskoer·ant van· 
17 Mei 1910. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



Wet 
No. 6 

van 1910 

R2 JOHANNESBURG MUNICIPALE PRIVATE WET. 

Macht om 
verbindingen 
te maken 
met en bet 
gebruikeu 
van private 
afvoer buizen 
op private 
grond, ten 
einde enige 
gebouwen te 
verbinden 
met publieke 
rio len. 

Macht om 
bijwetten of 
regulaties op 
te trekken 
voor de 
uitoefening 
van de 
mach ten 
verleend in 
termen van 
.artikel twee 
van deze 
Wet. 

Korte titel. 

2. In enig geval waar het, terzake van de 
omtrek van de grond of wegens andere redenen, 
moeilik is om voor doeleinden van riolering 
enige lokaliteiten binnen de municipaliteit direkt 
te verbinden met een publiek riool, onderhouden 
door de Raad, mag de Raad verbindingen maken 
met en gebruik maken van enige private afvoer
buis op private grond, ten einde zulke lokaliteiten 
te verbinden met enig publiek riool, en enig 
zodanig werk uitgevoercl of gemachtigd door de 
Raad zal worden geacht te zijn werk gedaan 
overeenkomstig de bepalingen van Deel II van de 
Municipaliteiten Machten tot Onteigening Wet, 
1903, of enige wijziging daarvan; met dien ver
stande, dat wanneer zulke verbinding is gemaakt 
de gezegde afvoerbuis'waarmede aldus verbinding 
gemaakt wordt, van af het punt van zodanige 
verbinding tot het punt van vereniging met bet 
publiek riool zal worden beschouwd en gebruikt 
als een gekombineerde of gemeenschappelike 
afvoerbuis en de kosten van aanleg, herstel 
en onderhoud van zodanige gekombineerde of 
gemeenschappelike afvoerbuis zullen voor zover 
dezelve niet zullen behoren te worden gedragen 
door de Raad, worden betaald en gedragen door 
de eigenaars van lokaliteiten welke respektievelik 
daardoor worden gediend in zulke verhoudingen 
als de Raad van tijd tot tijd zal regelen en 
vaststellen. 

3. De Raad mag van tijd tot tijd huishoudelike 
bepalingen of regulaties optrekken, wijzigen en 
herroepen ten einde de machten en bevoegdheden 
aan hem verleend overeenkomstig artikel twee 
van deze Wet uit te voeren, met dien verstande 
dat enige zodanige h uishoudelike bepalingen of 
regulaties zullen zijn onderworpen aan de 
bepalingen van artikelen twee-en-veertig tot en 
met mjj-en-mj]Ug van de Johannesburg Muni
cipale Wet van 1906. 

4. Deze Wet kan voor aile doeleinden worden 
aangehaald als de Johannesburg M unicipale 
Private Wet 1910, en zal worden gelezen als 
Mm geheel met de Johannesburg Municipale Wet 
van 1906. 
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JOHANNESBURG MUNICIPALE PRIVATE WET. 81 

WET No. 6 VAN 1910.] [17 Mei 1910 

EEN PRIVATE WET 
Om verdere rnachten te verlenen aan de Raad van de 

Municipaliteit van Johannesburg. 

( Goedgekeurd op 27 April 1910.) 

N ADEMAAL het dienstig is om de Johannesburg Munici
pale Wet, 1906, te wijzigen en verdere machten te 

verlenen aan de Raad van de Municipaliteit van Johannesburg; 

ZIJ RET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning, 
op en met advies en konsent van de Wetgevende Raad en dP
W etgevende V ergadering van de Transvaal, als volgt : 

1. Artikel een-en-veerUg van de Johannes
burg Municipale Wet, 1906, worde en wordt 
mits deze gewijzigd door de toevoeging daaraan 
na subartikel (79) van het genoemd artikel van 
de volgende nieuwe subartikelen :-

(7~l) (a) Voor het licentieren, kontroleren 
en regelen van plaatsen gebruikt voor het 
doeleinde van in het publiek verkopen of 
ten publieke verkoop ten toon stellen van enig 
vee, paarden, schapen, geiten, varkens, 
pluimvee of andere levende have. 
(79) (b) Voor het verplicht stellen en regelen 
van de onderwerping aan de Raad van alle 
vlees of dode dieren, bestemd voor menselik 
voedsel, welke mogen worden vervoerd of 
doorgevoerd in het municipale gebied door 
de eigenaars of geadresseerden van dezelve 
en op hun kosten, opdat zulk vlees of zoda
nige dode dieren mogen worden onderzocht 
en goedgekeurd door de Raad, voor het 
regelen van het brandmerken of stempelen 
van zulk v lees of zodanige do de dieren en 
de fooien daarvoor te worden gevorderd en 
voor het beletten van de verkoop of het 
gebruik van zulk vlees of zodanige dode 
dieren voor menselik voedsel, totdat dezelve 
zijn onderzocht. en goedgekeurd door de 
Raad, met dien verstande dat dit onderartikel 
niet van toepassing zal zijn op vlees of dode 
dieren die in het municipaliteitsgebied mogen 
worden ingevoerd of overgebracht door of 
voor enig persoon voor gebruik voor hemzelf 
of voor zijn huisgezin. 

Wijziging van 
artikel 
eMI,-fH/,-'/'f>Pl'tU} 

van oe 
Johannesburg 
Municipale 
Wet 
van 1906. 

* De Wet wenl voor <le eerste maal in de Staat.~koerant op deze datum 
gepu bliceer<l. 

Wet 
No. 6 

van 1910 .. 
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WET No. 7 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EEN WET ~e; 
Voor het maken van verdere voorz:iening • met betrekk:ing yan 19 10 

tot Industr:ie!e Scho!en. 

(Goedgekeurd op 27 Apr'il1910.) 

Z IJ HET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning 
op en met advies en konsent van de Wetgevende Raad 

en W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-

1. De bepalingen van de wet of regulaties 
alsdan van kracht zijnde met betrekking tot het 
voor leerling verbinden van, en de straffen die 
opgelegd kunnen worden op de inwoners van 
verbeterhuizen kunnen mtttat,is mutandis toege
past worden op personen die gelast z~jn naar een 
Goevernements industriele school gezonden te 
worden onder artikel zest'ien van Wet No. 38 van 
1909. 

2. De in het gezegd artikel vermelde regulaties 
kunnen voorschrijven een lijst van door zodanige 
personen op een Goevernements industriele school 
gepleegde overtredingen die door de naastbijzijnde 
resident of assistent resident magistraat, zijn hof 
in die school houdende, verhoord kunnen worden. 

3. Indien, bij zodanig onderzoek als door de 
gezegde regulaties mogen worden voorgeschreven, 
.een resident of assistent resident magistraat vindt 
dat een in een Goevernements industriele school 
bewaarde manspersoon ongeschikt is voor be
waring daarin, kan hij gelasten dat zodanig 
persoon naar een verbeterhuis overgenomen zal 
worden ten einde daarin bewaard te worden tot 
dat hij de in de order vermelde ouderdom bereikt 
heeft, maar de ouderdom van twintig jaren niet 
te boven gaande. 

4. Enig persoon die direkt of indirekt enig in 
een Goevernements industriele school bewaarde 
persoon aanraadt, aanzet of overhaalt, hetzij door 
middel van een geschreven mededeling of anders
zins om van dezelve weg te lopen, of die enig 
zodanig aldus weggelopen persoon herbergt, 
verschuilt, of behulpzaam is, of hem verhindert 
naar zodanig · school terug te gaan, zal aan een 
,overtreding schuldig zijn eri op veroordeling 
onderhevig zijn aan een boete vijftig pond niet te 
boven gaande, of bij wanbetaling aan gevangenis
,straf voor een tijdperk van hoogstens zes maanden 

Toepassing 
van 
verbeterhuis 
wettelike 
regulaties op 
Goeverne
ments 
industriele 
scholen. 

J urisdiktie 
van 
Magistraat 
ten opzichte 
van overtre
dingen in !}oe
vernements 
industriele 
scholen. 

Overdracht 
van personen 
van 
industriele 
scholen naar 
verbeter
huizen. 

Strafbepa
lingen voor 
aanzetten tot 
weglopen van 
industriele 
school. 
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Wet 
No. 6 

van 1910 

.R2 JOHANNESBURG MUNICIPALE PRIVATE WET. 

Macht om 
verbindingen 
te maken 
met en het 
gebruikeu 
van private 
afvoerbuizen 
,op private 
grond, ten 
einde enige 
gebouwen te 
verbinden 
met publieke 
riolen. 

Macht om 
bijwetten of 
Tegulaties op 
te trekken 
VOOT de 
uitoefening 
van de 
mach ten 
verleend in 
termen van 
artikel twee 
van deze 
"\Vet. 

Korte titel. 

2. In enig geval waar het, terzake van de 
omtrek van de grond of wegens andere redenen, 
moeilik is om voor doelein den van riolering 
enige lokaliteiten binnen de municipaliteit direkt 
te verbinden met een publiek riool, onderhouden 
door de Raad, mag de Raad verbindingen maken 
met en gebruik maken van enige private afvoer
buis op private grond, ten einde zulke lokaliteiten 
te verbinden met enig publiek riool, en enig 
zodanig werk uitgevoerd of gemachtigd door de 
Raad zal worden geacht te zijn werk gedaan 
overeenkomstig de bepalingen van Deel II van de 
Municipaliteiten Machten tot Onteigening Wet, 
1903, of enige wijziging daarvan; met dien ver
stande, dat wanneer zulke verbinding is gemaakt 
de gezegde afvoerbuis waarmede aldus verbinding 
gemaakt wordt, van af het punt van zodanige 
verbinding tot het punt van vereniging met het 
publiek riool zal worden beschouwd en gebruikt 
als een gekombineerde of gemeenschappelike 
afvoerbuis en de kosten van aanleg, herstel 
en onderhoud van zodanige gekombineerde of 
gemeenschappelike afvoerbuis zullen voor zover 
dezelve niet zullen behoren te worden gedragen 
door de Raad, worden betaald en gedragen door 
de eigenaars van lokaliteiten welke respektievelik 
daardoor worden gediend in zulke verhoudingen 
als de Raad van tijd tot tijd zal regelen en 
vaststellen .. 

3. De Raad mag van tijd tot tijd huishoudelike 
bepalingen of regulaties optrekken, wijzigen en 
herroepen ten einde de machten en bevoegdherlen 
aan hem verleend overeenkomstig artikel twee 
van deze Wet uit te voeren, met dien verstande 
dat enige zodanige h uishoudelike bepalingen of 
regulaties zullen zijn onderworpen aan de 
bepalingen van artikelen twee-en-veerl'ig tot en 
met mjf-en-viffUg van de Johannesburg Muni
cipale Wet van 1906. 

4. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden 
aangehaald als de Johannesburg M unicipale 
Private Wet 1910, en zal worden gelezen als 
een geheel met de Johannesburg Municipale Wet 
van 1906. 
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lNDUSTRIELE SCHOLENWET. 
MIJNEN, WERKEN, MACHINERIE EN CERTIFIKATEN 

84 WIJZIGINGSWET. 

Wet of aan beide zodanig boete en zodanig gevan-
No. 7 genisstraf. 

van 1910. 1 · 

Wet 
No.8 

van 1910. 

5. Deze Wet kan voor alle doe emden aange- Titel en 
datum van 
in werking 
treden van 
Wet. 

haald worden als de Industriele Scholenwet 1910 
en zal in werking treden op de datum van de 
eerste publikatie daarvan als wet in de Staats
koerant. * 

WET No.8 VAN 1910.] [Voor datum van in werking treden 
zie artikel vi:Jf. 

EE~ WET 
Ter wi:Jziging van de Mijnen, Werken, Machinerie en 

Certifikaten Wet, 1909 (Wet No. 32 van 1909). 

(Goedgekeurd op 27 Aprn 1910.) 

ZIJ RET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning, op-.·· 
en met advies en konsent van de "\Vetgevende Raad en 

W etgevende V ergadering van de Transvaal, als volgt : 

Plicht van 1. (1) Wanneer er op een mijn of op enige· 
mijninspek- werken een ongeval plaats vindt, zal een mijn-
teurs, enz., en inspekteur, een machinerie-inspekteur of een machinerie-
inspekteurs inspekteur van ontplofbare stoffen een onderzoek 
om onderzoek houden omtrent de oorzaak van zodanig ongeval 
in te stellen en kan getuigen dagvaarden om claarop getuigenis. 
naar a£ te leggen en hen onder ede eksamineren of 
~;c~~'t~~n en laten eksamineren. 
onderzoeken (2) Een mijninspekteur, machinerie-inspekteur
in te stellen of een inspekteur van ontplofbare stoffen kan een 
naar andere d k h d k h"" · d zaken. on erzoe ou en, wanneer oo lJ en1ge re en 

heeft te geloven, dat er een overtreding heeft 
plaats gehad van enige krachtens de Mijnen, 
W erken, Machin erie ei1 Certifikaten Wet, 1909, 
opgestelde regulaties of speciale regels of wanneer 
het naar oordeel van de Goevernementsmijninge
nieur wegens enig ander reden dienstig is een 
onderzoek te houden met betrekking tot de 
gebeurtenissen op enige mijn of werken. Een 
inspekteur die een onderzoek onder dit onder
artikel houdt zal dezelve macht bezitten om 
getuigen te dagvaarden en onder ede te eksami-· 
neren of te doen eksamineren als in geval van 
een onderzoek onder onderartikel (1 ). 

Wijziging van 2. Alinea (g) van artikel vier van de Mijnen,. 
artikel t•ier W erken, Machinerie en Certifikaten Wet, 1909,. 
van Wet 32 
van 1909. worde en wordt mits deze herroepen en de· 

volgende nieuwe alinea daarvoor in de plaats. 
gesteld-

" (g) de wijze van het houden van onderzoeken. 
op enige mijnen of werken, de op zodanig· 

* Dcze datum was 17 Mei 1910. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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WET No. 7 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EEN WET Wet 
No.7 

Voor het maken van verdere voorziening met betrekking van 1910 

tot Industri;;le Scholen. 

(Goedgekeurd op 27 April1910.) 

Z IJ HET V ASTG~~STELD door Zijn Majesteit de Koning 
op en met ad vies en konsent van de W etgevende Raad 

en W etgevende Vergadering van de Transvaal als volgt :-

1. De bepalingen van de wet of regulaties Toepassing 
alsdan van kracht zijnde met betrekking tot het van 
voor leerling verbinden van, en de straffen die verbeterhuis 

wettelike 
opgelegd kunnen worden op de inwoners van regulaties op 
verbeterhuizen kunnen m'utat'is mutand,£s toege- Goeverne
past worden op personen die gelast z~jn naar een ments 
Goevernements industriele school gezonden te industriele 
worden onder artikel zestien van Wet No. 38 van scholen. 

1909. 
2. De in het gezegd artikel vermelde regulaties 

kunnen voorschrijven een lijst van door zodanige 
personen op een Goevernements industriele school 
gepleegde overtredingen die door de naastbijzijnde 
resident of assistent resident magistraat, zijn hof 
in die school houdende, verhoord kunnen worden. 

3. Indien, bij zodanig onderzoek als door de 
gezegde regulaties mogen worden voorgeschreven, 
een resident of assistent resident magistraat vindt 
dat een in een Goevernements ind ustriele school 
bewaarde manspersoon ongeschikt is voor be
waring daarin, kan hij gelasten dat zodanig 
persoon naar een verbeterhuis overgenomen zal 
worden ten einde daarin hewaard te worden tot 
dat hij de in de order vermelde ouderdom bereikt 
heeft, maar de ouderdom van twintig jaren niet 
te hoven gaande. 

4. Enig persoon die direkt of indirekt enig in 
een Goevernements industriele school bewaarde 
persoon aanraadt, aanzet of overhaalt, hetzij door 
middel van een geschreven mededeling of anders
zins om van dezelve weg te lopen, of die enig 
zodanig ald us weggelopen persoon herbergt, 
verschuilt, of behulpzaam is, of hem verhindert 
naar zodanig school terug te gaan, zal aan een 
overtreding schuldig zijn en op veroordeling 
onderhevig zijn aan een boete vijftig pond niet te 
hoven gaande, of bij wanbetaling aan gevangenis
straf voor een tijdperk van hoogstens zes maanden 

J urisdiktie 
van 
Magistraat 
ten opzichte 
van overtre
dingen in Goe. 
vernements 
industriele 
scholen. 

Overdracht 
van personen 
van 
industriiHe 
scholen naar 
verbeter
huizen. 

Strafbepa
lingen voor 
aanzetten tot 
weglopen van 
industriele 
school. 
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MIJNEN, WERKEN, MACHINERIE EN CERTIFIKATEN 
WIJZIGINGSWET. 85 

onderzoek te volgen procedure, en de mid
delen ter verkrijging van de verschijning 
daarop van enige getuigen." 

3. (1) Enig mijninspekteur, machinerie-inspek
teur of inspekteur van ontplofbare stoffen kan 
..enig mijn of werken ingaan en dezelve of enig 
gedeelte ervan inspekteren of onderzoeken te 
-eniger ure 's daags of 's nachts, mits dat hij de 
werkzaamheden van de mijn of het uitoefenen 
van de werken niet stoort of belemmert. 

(2) Wanneer een zodanig inspekteur op enig 
mijn of werken vindt dat enig ding of gebruik 
op enige wijze in verband met dezelve staande, 
gevaarlik of gebrekkig is, of dat de afwezigheid 
van enig ding of gebruik gerekend k·n worden 
lichamelik letsel aan enig persoon te kunnen 
veroorzaken, en er geen voorziening in enige wet, 
regulatie of speciale regel bestaat, die vereist dat 
zodanig ding gedaan of niet gedaan moet worden 
.of die vereist dat zodanig gebruik moet worden 
nagekomen of die zodanig gebruik belet, zal hij 
de bestuurder van de mijn of werken in geschrifte 
kennis geven van het biezonder ding, zaak, of 
gebruik dat hij vereist dat gedaan of niet gedaan 
of nagekomen of gestaakt, zal moeten worden, 
en zodanige opdrachten daaromtrent geven als hij 
dienstig moge achten ; mits dat er geappelleerd 
zal kunnen worden naar de Goevernementsmijn
ingenieur op de bij de regulaties voorgeschreven 
wijze tegen enig onder dit artikel door een zodanig 
inspekteur gegeven beslissing of opdracht. 

4. Artikel twaalf van de Mijnen, Werken, 
Machinerie en Certifikaten Wet, 1909, worde en 
wordt mits deze gewijzigd door het invoegen 
-onmiddellik na de woorden "van enig regulatie 
.overtreedt ", in de tweede regel daarvan, van de 
woorden " of die de bepalingen van enig door 
een ambtenaar van het Departement van Mijn
wezen onder deze Wet of enige regula tie 
gegeven kennisgeving of opdracht niet nakomen"; 
en verder door het in voegen in de vierde regel 
van het gezegd artikel, onmiddellik na het 
woord " overtreding " van de woorden " of niet 
nakomen ". 

5. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden 
.aangehaald als de Mijnen, W erken, Machin erie en 
Certifikaten Wijzigingswet, 1Hl0, en zal worden 
gelezen als eeu geheel uit te maken met de 
Mijnen, Werken, Machinerie en Certifikaten Wet, 
19ml, en zal in werking treden op de datum door 
.artikel veertien van laatstgenoemde wet bepaald 
als de datum waarop die wet in werking zal 
treden. 

Algemene 
machten van 
mijn- en 
machinerie
inspekteurs en 
inspekteurs 
van ontplof
bare sto:ffen. 

Wijziging van 
artikel twaalf 
van Wet 32 
van 1909. 

Titel en 
datum van 
in werking 
treden van 
Wet. 

Wet 
No. 8 

van 1910. 
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Wet of aan beide zodanig boete en zodanig gevan-
No. 7 genisstraf. 

van 1910. 

Wet 
No.8 

van 1910. 

5. Deze Wet kan voor alle doeleinden aange- Titel en 
datum van 
in werking 
treden van 
Wet. 

haald worden als de Industriele Scholenwet 1910 
en zal in werking treden op de datum van de 
eerste publikatie daarvan als wet in de Staats
koerant. * 

WET No.8 VAN 1910.] [Voor datum van in werking treden. 
zie artikel vi:Jf. 

EE~ WET 
Ter wijziging van de Mijnen, Werken, Machinerie en 

CertHikaten Wet, 1909 (Wet No. 32 van 1909). 

(Goed,qekeurd op 27 Aprt'l19l0.) 

ZIJ HET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning, op 
en met ad vies en konsent van de W etgevende Raad en 

W etgevende V ergadering van de Transvaal, als volgt : 

Plicht van 1. (1) Wanneer er op een mijn of op enige 
mijninspek- werken een ongeval plaats vindt, zal een mijn
teurs, enz., en inspekteur, een machinerie-inspekteur of een 
machinerie-
inspekteurs inspekteur van ontplofbare stoffen een onderzoek 
om onderzoek houden omtrent de oorzaak van zodanig ongeval 
in te stellen en kan getuigen dagvaarden om daarop getuigenis 
naar af te leggen en hen onder ede eksamineren of 
ongevallen en 
macht om laten eksamineren. 
onderzoeken (2) Een mljninspekteur, machinerie-inspekteur· 
in te stellen of een inspekteur van ontplofbare stoffen kan een 
naar andere d k h d · d zaken. on erzoe ou en, wanneer ook hij emge re en 

heeft te geloven, dat er een overtreding heeft 
plaats gehad van enige krachtens de Mijnen, 
W erken, Machin erie en Oertifikaten Wet, 1909, 
opgestelde regulaties of speciale regels of wanneer 
het naar om·deel van de Goevernementsmijninge
nieur wegens enig ander reden dienstig is een 
onderzoek te houden met betrekking tot de· 
gebeurtenissen op enige mijn of werken. Een 
inspekteur die een onderzoek onder dit onder
artikel houdt zal dezelve macht bezitten om 
getuigen te dagvaarden en onder ede te eksami-· 
neren of te doen eksamineren als in geval van 
een onderzoek onder onderartikel (1). 

Wijziging van 2. Alinea (.q) van artikel vier van de Mijnen,. 
artikel >t.:·ie?' Werken, Machinerie en Oertifikaten Wet, 1909, 
van Wet 32 
van 1909. worde en wordt mits deze herroepen en de 

volgende nieuwe alinea daarvoor in de plaats. 
gesteld-

" (.q) de wijze van het houden van onderzoeken 
op enige mijnen of werken, de op zodanig 

* Deze <latum was 17 Mei UHO. 
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WET No. 9 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EEN WET 
Om de PubH:eke Di.enst en Pensioenen Wet (Wet No. 19 

van 1908) en de Spoorwegdienst en Pensioenen Wet 

1908 (Wet No. 20 van 1908) verder te wijzigen. 

(Goedgekeurd op 27 April 1910.) 

ZIJ HET VASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning op 
en met advies en konsent van de Wetgevende Raad en 

W etgevende V ergadering van De Transvaal als volgt :-

Bijvoeging 
van tijdperk 
tot diensttijd 
van ambte
naren voor 
pensioen
doeleinden 
in zekere 
gevallen. 

Titel en 
datum van 
inwerking
treding van 
Wet. 

1. Indien binnen vijf jaren na het in werking 
treden van deze Wet de diensten van enig am b
tenaar op wie Hoofdstuk III van Vvet No. 19 
van 1908 van toepassing is, of enig ambtenaar 
in de Spoorwegdienst op wie Hoofdstuk III 
van Wet No. 20 van 1908 van toe passing is, 
geeindigd worden ingevolge het opheffen van 
zijn eigen of een ander kantoor of ingevolge een 
vermindering van, of reorganisatie in, zijn depar
tement, zal er tot zijn werkelike diensttijd in 
de publieke dienst bijgevoegd worden-

( a) in geval van een ambtenaar wiens werke
like diensttijd ten tijde van zijn aftreding 
minder dan tien jaren is, een tijdperk gelijk
staande aan een-derd·e van die werkelike 
diensttijd ; 

(b) in geval van een ambtenaar wiens werke
like diensttijd ten tijde van zijn aftreding 
tien jaren of meer is, een tijdperk van vijf 
jaren; 

en de diensttijd voor de doeleinden van het pen
sioen van zodanig ambtenaar zal, in het voorzegd 
geval, vastgesteld worden door zodanige bijvoe
ging b~j z~in werkelike diensttijd te plaatsen. 
Geen bijdrage zal door de ambtenaar betaalbaar 
zijn ten opzichte van enig zodanig bijgevoegd 
tijdperk. 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden aange
haald worden als de Puhlieke- en Spoorwegdienst 
en Pensioenen Wijzigingswet, 1910, en zal in 
werking treden op de datum van de eerste 
publikatie daarvan als wet in de Staatskoerant. * 

*De Wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staat8koerant van 
17 Mei 1910. 
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onderzoek te volgen procedure, en de mid
delen ter verkrijging van de verschijning 
daarop van enige getuigen." 

3. (1) Enig mijninspekteur, machinerie-inspek
teur of inspekteur van ontplofbare stoffen kan 
.enig mijn of werken ingaan en dezelve of enig 
gedeelte ervan inspekteren of onderzoeken te 
-eniger ure 's daags of 's nachts, mits dat hij ·de 
werkzaamheden van de mijn of het uitoefenen 
van de werken niet stoort of belemmert. 

(2) Wanneer een zodanig inspekteur op enig 
mijn of werken vindt dat enig ding of gebruik 
op enige wijze in verband met dezelve staande, 
.gevaarlik of gebrekkig is, of dat de afwezigheid 
van enig ding of gebruik gerekend k·n worden 
lichamelik letsel aan enig persoon te kunnen 
veroorzaken, en er geen voorziening in enige wet, 
regulatie of speciale regel bestaat, di~ vereist dat 
zodanig ding gedaan of niet gedaan moet worden 
.of die vereist dat zodanig gebruik moet worden 
nagekomen of die zodanig gebruik belet, zal hij 
de bestuurder van de mijn of werken in geschrifte 
kennis geven van het biezonder ding, zaak, of 
.gebruik dat hij vereist dat gedaan of niet gedaan 
.of nagekomen of gestaakt, zal moeten worden, 
·en zodanige opdrachten daaromtrent geven als hij 
dienstig moge achten; mits dat er geappelleerd 
zal kunnen worden naar de Goevernementsmijn
ingenieur op de bij de regulaties voorgeschreven 
wijze tegen enig onder dit artikel door een zodanig 
inspekteur gegeven beslissing of opdracht. 

4. Artikel twaalf van de Mijnen, W erken, 
Machinerie en Certifikaten Wet, 1909, worde en 
wordt mits deze gewijzigd door het invoegen 
·Onmiddellik na de woorden ''van enig regulatie 
overtreedt ", in de tweede regel daarvan, van de 
woorden " of die de bepalingen van enig door 
,een ambtenaar van het Departement van Mijn
·wezen onder deze Wet of enige regula tie 
gegeven kennisgeving of opdracht niet nakomen" ; 
en verder door het in voegen in de vierde regel 
van het gezegd artikel, onmiddellik na het 
woord " overtreding " van de woorden " of niet 
nakomen ". 

5. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden 
~aangehaald als de Mijnen, W erken, Machin erie en 
Certifikaten Wijzigingswet, 1910, en zal worden 
,gelezen als een geheel uit te maken met de 
Mijnen, W erken, Machin erie en Certifikaten Wet, 
1909, en zal in werking treden op de datum door 
.artikel veert'l:en van laatstgenoemde wet bepaald 
:als de datum waarop die wet in werking zal 
treden. 

Algemene 
machten van 
mijn- en 
machinerie
inspekteurs en 
inspekteurs 
van ontplof
bare stoffen. 

Wijziging van 
artikel twaaif 
van Wet 32 
van 1909. 

Titel en 
datum van 
in werking 
treden van 
Wet. 

Wet 
No. 8 

van 1910. 
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WET No. 10 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EEN WET 
Orn voorziening te rnaken voor de aanleg door de Spoor

wegraad van zekere Spoorweglijnen in deze Kolonie 
en orn een Overeenkornst tussen het Goevernernent, 
de Spoorwegraad en een zekere Maatschappij voor de 
Aanleg van een zekere andere Spoorweglijn in deze 
Kolonie te bekrachtigen en goed te keuren. 

(Goedgelceurd np 27 April1910.) 

NADEMAAL bij artikel tien (b) van een tussen de Goever
nementen van de Transvaal en van de Oranje Rivier 

Kolonie aangegane Konventie, gedateerd de eerste dag van 
J unie 1908, de voorwaarden waarvan vermeld zijn in de 
Eerste Schedule van de Interkoloniale Konventies Bekrach
tiging Wet, 1908, het overeengekomen werd dat de bij die 
Konventie samengestelde Spoorwegraad (en hierinlater de 
Raad geheten) macht zou hebben om spoorweglijnen aan te 
leggen en om toebereidselen met betr~kking tot dezelve ten 
uitvoer te brengen, onderworpen aan de goedkeuring van de 
Parlementen van de Kolonies waarin enige zodanige lijnen 
gelegen zullen zijn ; 

En nademaal de Raad van voornemen is de in de Eerste 
aan deze Wet gehechte Schedule omschreven spoorweglijnen 
aan te leggen; 

En nademaal men voorstelt in het geval van de eerste in 
de gezegde schedule vermelde spoorweglijn dat een gedeelte 
van de onkosten van de aanleg daarvan, te weten, honderd en 
vijftig duizend pond sterling, aan de Raad als een lening door 
het Goevernement van deze Kolonie (hierinlater het Goever
nement geheten) zal worden voorgeschoten uit de ge~mran
deerde lening, aangegaan krachtens Ordonantie No. 31 van 
1903, en onder dergelijke voorwaarden als waaronder het Goe
vernement die lening aangegaan heeft ; 

En nademaal het nodig is, zoals hierin te voren aangehaald,. 
dat de aanleg door de Raad van elk van de gezegde spoorweg
lijnen door het Parlement van de Transvaal goedgekeurd moet 
worden voor zoverre de lijn binnen deze Kolonie gelegen is ; 

En nademaal bij artikel een-en-tw,intig (b) van de gezegde 
Konventie het Goevernement gemachtigd is om voorziening 
te maken voor de aanleg, onder door de Raad goedgekeurde 
voorwaarden, van enig spoorweglijn, die, naar oordeel van de 
Raad, waarschijnlik niet met enig lijn van het spoorweg
bestuur zal konkureren, maar welke de Raad niet begeert op 
gezamenlike rekening aan te leggen ; 

En nademaal er een overeenkomst tussen het Goeverne
ment, de Raad,. en de Messina (rrransvaal) Development 
Company, Limited, aangegaan is, voor de aanleg van zodanige 
spoorwegl\jn onuer de voorwaarden in die overeenkomst 
ui teengezet ; 

Wet 
No. 10 

van 1910a: 
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WET No. 9 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910~ 

EEN WET 
Om de Publieke Dienst en Pensioenen Wet (Wet No. 19 

van 1908) en de Spoorwegdienst en Pensioenen Wet 

1908 (Wet No. 20 van 1908) verder te wijzigen. 

( Goedgekeurd op 27 April 1910.) 

ZIJ HET VASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning op 
en met advies en konsent van de Wetgeven<le Raad en 

W etgevende V ergadering van De Transvaal als volgt :-

Bijvoeging 
van tijdperk 
tot diensttijd 
van ambte
naren voor 
pensioen
doeleinden 
in zekere 
gevallen. 

Titel en 
datum van 
inwerking
treding van 
Wet. 

1. In<lien binnen vijf jaren na het in werking 
treden van deze Wet de diensten van enig am b
tenaar op wie Hoofdstuk III van Wet No. 19 
van 1908 van toepassing is, of enig ambtenaar 
in de Spoorwegdienst op wie Hoofdstuk III 
van Wet No. 20 van 1908 van toe passing is, 
geeindigd worden ingevolge het opheffen van 
zijn eigen of een ander kantoor of ingevolge een 
vermindering van, of reorganisatie in, zijn depar
tement, zal er tot zijn werkelike diensttijd in 
de publieke dienst bijgevoegd wor<len-

(a) in geval van een ambtenaar wiens werke
like diensttijd ten tijde van zijn aftreding 
minder dan tien jaren is, een t\jdperk gel\jk
staande aan een-<lerde van die werkelike 
diensttijd ; 

(b) in geval van een ambtenaar wiens werke
like dienstt\jd ten tijde van zijn aftreding 
tien jaren of meer is, een tijdperk van vijf 
jaren; · 

en de diensttijd voor de doeleinden van het pen
sioen van zodanig ambtenaar zal, in het voorzegd 
geval, vastgesteld worden door zodanige bijvoe
ging bij z\jn werkelike diensttijd te plaatsen. 
Geen bijdrage zal door de ambtenaar betaalbaar 
zijn ten opzichte van enig zodanig bijgevoegd 
tijdperk. 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden aange
haald worden als de Puhlieke- en Spoorwegdienst 
en Pensioenen Wijzigingswet, 1910, en zal in 
werking treden op de datum van de eerste 
publikatie daarvan als wet in de Staatskoerant. ~., 

*De Wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staat.~lwerant van 
17 Mei 1910. 
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En nademaal die overeenkomst onderworpen is aan de 
bekrachtiging en goedkeuring van het Parlement van de 
rl'ransvaJ.l ; 

ZIJ HET VASTGESTELD door Z'jn Majesteit de 
Koning open met advies en konsent van de Wetgevende Raad 
en de W etgevende V f\rgadering van de Transvaal als volgt :-
Aanl~g van 1. De aanleg door de Raad van elk der 
zekere spoor- twee spoorweglijnen (te zamen met alle uitwijk
wcglijnen plaatsen, stations, gebouwen en andere toebe
o vereenkcm-
stig de eerste horenden, nodig voor of verbonden aan de 
Schedule behoorlike exploitatie van elk spoorweg wan
goedgekeurd. neer aangelegd) langs routen, zoals nader in de 

eerste Schedule van deze Wet omschreven, 
wordt bij deze goedgekeurd. 

Kosten van 2. ( 1) De Raad kan, ter dekking van een 
aanleg. gedeelte van de kosten van aanleg van de eerste 

in de gezegde ~chedule omschreven lijn, en ter 
dekking van al de kosten van aanleg van de 
andere daarin omschreven lijn, in elk geval~ 
besteden, enig surplus dat, onder artikel achttien 
(b) van de gezegde konventie voor de doeleinden 
van het Spoorwegbestuur kan worden besteed. 

(2) Voor betaling van gedeelte van de kosten 
van aanleg van de eerste in de gezegde Schedule 
omschreven lijn, wordt het Goevernement bij 
deze gemachtigd aan de Raad voor te schieten uit 
de onder Ordonantie No. 31 van 1903 aangegane 
gegarandeerde lening, een som honderd vijftig 
duizend pond sterling niet te hoven gaande. Die 
gelden zullen worden voorgeschoten onder de 
volgende termen en voorwaarden, dat wil 
zeggen :-

(i) de voorgeschoten gelden zullen door de 
Raad worden besteed voor zodanige spoor
wegaanleg als eerst in de Eerste Schedule van 
deze Wet omschreven wordt ; 
(ii) rente zal half-jaarliks door de Raad aan 
de Koloniale Thesaurier betaald worden op 
enige aldus voorgeschoten gelden, tegen 
dezelfde koers waartegen de gezegde ge
garandeerde lening door het Goevernement 
aangegaan is. Zodanige rente zal op zodanige 
datums betaald worden als de Koloniale 
rrhesaurier moge bepalen ; 
(iii) De Raad zal aan de Koloniale Thesaurier 
op dezelfde datums betalen, een som gelijk 
aan tien shillings per honderd op het voorzegd 
voorgeschoten bedrag, ten einde het Goever
nement in staat te stellen om enige amorti
zatiefonds paaiementen te bestrijden, die 
door hetzelve betaalbaar zijn of zullen 
worden krachtens Ordonantie No. 31 van 
1903, ten opzichte van dat gedeelte van de 
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WET No. 10 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EEN W~:T 
Om voorziening -te maken voor de aanleg door de Spoor

wegraad van zekere Spoorweglijnen in deze Kolonie 
en om een Overeenkoms-t -tussen he-t Goevernemen-t, 
de Spoorwegraad en een zekere Maa-tschappij voor de 
Aanleg van een zekere andere Spoorweglijn in cfeze 
Kolonie te bekrach-tigen en goed -te keuren. 

(Goedgekeurd np 27 AprU 1910.) 

NADEMAAL bij artikel tien (b) van een tussen de Goever
nementen van de Transvaal en van de Oranje Rivier 

Kolonie aangegane Konventie, gedateerd de eerste dag van 
J unie 1908, de voorwaarden waarvan vermeld zijn in de 
Eerste Schedule van de Interkoloniale Konventies Bekrach
tiging Wet, 1908, het overeengekomen werd dat de bij die 
Konventie samengestelde Spoorwegraad (en hierinlater de 
Raad geheten) macht zou hebben om spoorweglijnen aan te 
leggen en om toebereidselen met betrekking tot dezelve ten 
uitvoer te brengen, onderworpen aan de goedkeuring van de 
Parlementen van de Kolonies waarin enige zodanige lijnen 
gelegen zullen zijn ; 

En nademaal de Raad van voornemen is de in de Eerste 
aan deze Wet gehechte Schedule omschreven spoorweglijnen 
aan te leggen ; 

En nademaal men voorstelt in het geval van de eerste in 
de gezegde schedule vermelde spoorweglijn dat een gedeelte 
van de onkosten van de aanleg daarvan, te weten, honderd en 
vijftig duizend pond sterling, aan de Raad als een lening door 
het Goevernement van deze Kolonie (hierinlater het Goever
nement geheten) zal worden voorgeschoten uit de ge~mran
deerde lening, aangegaan krachtens Ordonantie No. 31 van 
1903, en onder dergelijke voorwaarden als waaronder het Goe
vernement die lening aangegaan heeft ; 

En nademaal het nodig is, zoals hierin te voren aangehaald, 
dat de aanleg door de Raad van elk van de gezegde spoorweg
lijnen door het Parlement van de rrransvaal goedgekeurd moet 
worden voor zoverre de lijn binnen deze Kolonie gelegen is ; 

En nademaal bij artikel een-en-tw'inli{J (b) van de gezegde 
Konventie het Goevernement gemachtigd is om voorziening 
te maken voor de aanleg, onder door de Raad goedgekeurde 
voorwaarden, van enig spoorweglijn, die, naar oordeel van de 
Raad, waarschijnlik niet met enig lijn van het spoorweg
bestuur zal konkureren, maar welke de Raad niet begeert op 
gezamenlike rekening aan te leggen ; 

En nademaal er een overeenkomst tussen het Goeverne
ment, de Raad, en de Messina (Transvaal) Development 
Company, Limited, aangegaan is, voor de aanleg van zodanige 
spoorwegl~jn onder de voorwaarden in die overeenkomst 
ui teengezet ; 

We-t 
No. :tO 

van 1910. 
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gezegde gegarandeerde lening, clat de alclus 
voorgeschoten beclragen vertegenwoordigt, of 
indien Z~in Majesteit's Imperiale rrhesaurie 
mocht certificeren, dat een grotere som nodig 
is voor de in onderartikel (2) van artikel 
zes van de Ordonantie omschreven cloel
einden, dan zodanig grotere som ; 
(iv) De Raad zal verder op dezelfde datums 
aan de Koloniale Thesaurier betalen een som 
die de onkosten verbonden aan de uitgifte, 
en de kosten van bestuur van het gezegd 
gedeelte dekt ; 
(v) Voor zolang het hestuur en beheer van 
de Centrale Zuidafrikaanse Spoorwegen hij de 
Raad berusten, zal de in dit artikel vermelde 
spoorweglijn door de Raad geexploiteerd 
worden, en ingelijfd worden in en deel uit
maken van z\in spoorwegenstelsel; en wanneer 
de lijnen van de Centrale Zuidafrikaanse 
Spoorwegen; die in deze Kolonie zijn, 
ophouden deel van dat stelsel uit te maken, 
zullen al de verantwoordelikheden van de 
Raad ten opzichte van het gezegd voorschot 
ophouden en ten einde lopen. 

3. (1) De tussen het Goevernement, de Raad, en 
de Messina (Transvaal) Development Company, 
Limited, aangegane overeenkomst, gedateerd de 
tweede dag van April 1910, en uiteengezet in de 
tweede Schedule van deze wet, wordt mits deze 
bekrachtigd en goedgekeurd. 

(2) de spoorweglijn voor de aanleg en exploi
tatie waarvan voorziening gemaakt wordt in de 
gezegde overeenkomst, zal zijn een voor het ge
bruik van de publiek aangelegde spoorweglijn, 
zoals bedoeld in Ordonantie No. 20 van 1903 en 
de bepalingen van die ordonantie zullen van toe
passing zijn voor de doeleinden van de aanleg, 
instandhouding en uitrusting van die lijn. 

4. Deze wet kan voor alle doeleinden aange
haald worden als de Spoorwegenaanleg Wet, 
1910, en zal in werkiug treden op de datum van 
de eerste publikatie daarvan in de Staatskoerant 
als wet.':~ 

Eerste Schedule. 

89 

Bekrachti
giug van 
overeenkomst 
vermeld in de 
tweede 
Schedule van 
deze wet. 

Titel en 
datum van 
inwerking 
treden van 
wet. 

BI.EZONDERHEDEN VAN SPOORWEGLIJNEN. 

(1) Een spoorweglijn van Of N elspruit Of Alkmaar op de Pretoria
Delagoabaail\in tot een punt op de plaats Graskop No. 27, in het distrikt 
Lijdenburg en nabij het dorp Pelgrimsrust. '-' 

(2) Van een punt b\i of nabij het dorp Standerton, op de Germiston
Volksrustl\in, tot een punt aan Kliprivier, de lijn zijnde deel van een 1\jn die 
Tan het gezegde punt aan Kliprivier vervolgd moet worden tot een punt bij 
of nabij Vrede in de Oranje Hivier Kolonie. 

*De Wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatslwcmnt van 
17 Mei 1910. 
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En nademaal die overeenkomst onderworpen is aan de 
bekrachtiging en goedkeuring van het Parlement van de 
rl'ransva::tl ; 

ZIJ HET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de 
Koning op en met advies en konsent van de Wetgevende Raad 
en de W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
Aanleg van 1. De aanleg door de Raad van elk der 
zekere spoor- twee spoorweglijnen (te zamen met alle uitwijk
wcglijnen plaatsen, stations, gebouwen en andere toebe
overeenkcm-
stig de eerste horenden, nodig voor of verbonden aan de 
Schedul~ behoorlike exploitatie van elk spoorweg wan
goedgekeurd. neer aangelegd) langs routen, zoals nader in de 

eerste Schedule van deze Wet omschreven, 
wordt bij deze goedgekeurd. 

Kosten van 2. (1) De Raad kan, ter dekking van een 
aanleg. gedeelte van de kosten van aanleg van de eerste 

in de gezegde ~chedule omschreven lijn, en ter 
dekking van al de kosten van aanleg van de 
andere daarin omschreven lijn, in elk geval, 
besteden, enig surplus dat, onder artikel achttien 
(b) van de gezegde konventie voor de doeleinden 
van het Spoorwegbestuur kan worden besteed. 

(2) V oor betaling van gedeelte van de kosten 
van aanleg van de eerste in de gezegde Schedule 
omschreven lijn, wordt het Goevernement bij 
deze gemachtigd aan de Raad voor te schieten uit 
de onder Ordonantie No. 31 van 1903 aangegane 
gegarandeerde lening, een som honderd vijftig 
duizend pond sterling niet te boven gaande. Die 
gelden zullen worden voorgeschoten onder de 
volgende termen en voorwaarden, dat wil 
zeggen :-

(i) de voorgeschoten gelden zullen door de 
Raad worden besteed voor zodanige spoor
wegaanleg als eerst in de Eerste Schedule van 
deze Wet omschreven wordt ; 
(ii) rente zal half-jaarliks door de Raad aan 
de Koloniale Thesaurier betaald worden op 
enige ald us voorgeschoten geld en, tegen 
dezelfde koers waartegen de gezegde ge
garandeerde lening door het Goevernement 
aangegaan is. Zodanige rente zal op zodanige 
datums betaald worden als de Koloniale 
Thesaurier moge bepalen ; 
(iii) De Raad zal aan de Koloniale Thesaurier 
op dezelfde datums betalen, een som gelijk 
aan tien shillings per honderd op het voorzegd 
voorgeschoten bedrag, ten einde het Goever
nement in staat te stellen om enige amorti
zatiefonds paaiementen te bestrijden, die 
door hetzelve betaalbaar zijn of zullen 
worden krachtens Ordonantie No. 31 van 
1903, ten opzichte van dat gedeelte van de 
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Wet Tweede Schedu!e. 
No. 10 

van 1910. OVEREENKO:\lST TUKSEN RET GOEVERNEMENT VAN DE '!'HANS
VAAL, DE SPOOJtWEG RAAD EN DE MESSINA ('l'HANSVAAL) 
DEVELOPMENT COMPANY, LIMITED. 

OVEREENKOMS'I' 

G-emaakt eu aaugegaan door en tm;sen de HoogEdGcstr. Oencraal I .. ouis 
Botha, Eerste Minister van de Transvaal, en als zodanig handelcnde voor en 
ten behoeve van het Goevernement van de Transvaal (hierinlater genaamd 
het Goevernement), aan de eerste zijde; · 

De Hoogedele Henry Charles Hull, Voorzitter van de Spoorwegraad van 
de Centrale Zuidafrikaause t:ipoorwegen (hierin later genaa!lld de Haad) 
en als zodanig handelende voor en ten behoeve van de Haad, aan de tweede 
zijde, en 

De Messina (Transvaal) Development Company, Limited, een maat
sehappij in het Verenigd Koninkrijk onder de wetten daarvall, met beperkte 
vemntwoordelikheid, ingel\jfd en geregistreerd eu in deze vcrtegenwoor
i ligd door John Pascoe Grenfell, behoorlik door die maatschappi.i (hierin
later genaamd de Messina Maatschappij) damtoe gemachtigd, aan de derde 
zijde. 

Nademaal de MeHsina Maatschappi.i verlaugt een spoorweglijn te Iaten 
aanleggen, in stand houden, en exploiteren in de Transvaal voor het. openbaar 
gebruik, beginnende bij de spoorkop van de lijn omschreven in Item No. 5 
van de Schedule van Wet No. 10 van 190H vau de Trausvaal (hierinlater 
genaamd de Selatie Uitbreidingslijn) of bij zodanig aucter aansluitingspunt met 
die 1\jn als onderling tussen het Goevemement. en de 1\'Ies:-lina Maatsehappij 
.overeengekomen moge worden, en eindigeude bij ee11 punt in het 7-out.pans
berg DistTikt van de Transvaal b'j of nabij de 1\iessina Kopermijn, het. 
·eigendom van de Messina Maatschappij ; 

En nademaal het Goevemement bij artikel een-en-twintirf (b) van de in 
de Eerste aan \Vet No. 8 van lHOS van de Transvaal ge!Jeeht.e Schedule 
vermelde Konventie gemachtigd is om voorzieuing te maken voor het aan
leggen van zodanige li.in door private oudemerr..ing onder door de Haa<l 
goedgekenrde voorwaanlen ; 

En nademaal bet Goevernement voorziening heeft gemaakt voor het 
aanleggen van zodanige lijn onder <le in deze overeenkomst vermelde voor
waarden en de H.aad zijn goedkeuring tot <lie voorwaarden te keunen heeft. 
gegeven, zoals hij bij deze dezelve te kennen geej't ; 

N u derhalve getuigt deze akte dat de oudergetekende partijen onclerling 
kontrakteren en overeenkomen als volgt, <lat wil zeggen :-

PRELIMDIAIUE. 

1. In deze overeenkomst zal :-
"de lijn" betekenen de onder deze overeenkomst aau te leggen ~poor

weglijn, beginnende bij de spoorkop van de lijn, omschreven in 
Item No. 5 van de aan Wet No. 10 van 190H van de Transvaal 
geheehte Schedule of bij zodanig ander aansluitingspunt. met die 1\in 
als onderling tussen bet Goevernemeut en de Messina Maatschappij 
moge worden overeengekomen. en eindigende bij of nabij de 
:\lessina Kopermijn, in het Zoutpansberg Distrikt, eu zal insluiten 
alle grnnden voor dezelve gebrnikt en allerlei werken en gebouwen 
op, of ten opzichte van, of in verhand met dezelve, t.e zamcn met 
alle aard- en spijkervai'\te baten, inrichtingen, in~trnmenten en 
toelJehorenden, stations, kruisplaatsen, uitwijkplaatscn, Higualen en 
telcgrafiese en telefonieRe verbindingen, en alle andere ter exploitatie 
va11 de spoorweg benodigde nitrusting, behalve :,;toommacltines en 
rollend materiaal ; 

"kosteu van de 1\jn" betekenen--
(a) de kosten van arbeid geemployeer<L en materianl gehraikt ill de 

aanleg van de 1\jn ; en 
(h) de kosten van onteigeuing van grond of reehten op of door 

grond; en 
(c) de kosten van opmeting van de route en van de opstdling vall 

lmarten, specifikaties en begroting voor de aanleg vnn de lijn; en 
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gezegde gegarandeerde lening, dat de aldus 
voorgeschoten bedragen vertegenwoordigt, of 
indien Z~in Majesteit's Imperiale Thesaurie 
mocht certificeren, dat efm grotere som nodig 
is voor de tin onderartikel (2) van artikel 
zt1s van de Ordonantie omschreven doel
ein<len, dan zodanig grotere som ; 
(iv) De Raad zal verder op dezelfde datums 
aan de Koloniale 'rhesaurier betalen een som 
die de onkosten verbonden aan de uitgifte, 
en de kosten van hestuur van het gezegd 
gedeelte dekt ; 
(v) Voor zolang het bestuur en beheer van 
de Centrale Zuidafrikaanse Spoorweg0n bij de 
Raad berusten, zal de in dit artikel vermelde 
spoorwegl~in door de Raad geexploiteerd 
worden, en ingelijfd worden in en deel uit
maken van zjjn spoorwegenstelsel; en wanneer 
de lijnen van de Centrale Zuidafrikaanse 
Spoorwegen, die in deze Kolonie · zijn, 
ophouden deel van dat stelsel nit te maken, 
zullen al de verautwoordelikheden van de 
Raad ten opzichte van het gezegu voorschot 
ophoU<len en ten einde lopen. 

3. ( 1) De tussen het Goevernernent, de Haad, en 
de Messina ('rrm1svaal) Development Company, 
Limited, aangegane overeenkomst, gedateerd de 
tweede dag van April HHO, en uiteengezet in de 
tweede Schedule van deze wet, wordt mits deze 
bekrachtigd en goedgekeurd. 

· (2) de spoorweglijn voor ue aanleg en exploi
tatie wa~u·van voorziening gemaakt wordt in de 
gezegde overeenkornst, zal zijn een voor het ge
bruik van de punliek aangelegde spoorweglijn, 
zoals bedoeld in Ordonantie No. 20 van 1H03 en 
de bepalingen van die ordonantie zullen van toe
passing zijn voor de doeleinden van de aanleg, 
instandhouding en uitrusting van die lijn. 

4. Deze wet kan voor alle doeleinden aange
haald worden als de Spoorwegenaanleg Wet, 
1910, en :;r,al in werking treden op de datum van 
de eerste publikatie daarvan in de Staatslcoerant 
als wet.'x' 

Eerste Schedule. 

Bekrachti
giug van 

89 

o vereenkomE 
vermeld in d 
t\veede 
~chedule var 
dcze 'vet. 

'l'itel en 
datum van 
inwerking 
treden vau 
wet. 

BIEZONDEHHEDI~N VAN SPOORWEGLIJNEN. 

(l) Een spoorweglijn van Of N elspruit Of Alkmaar op de Pretoria
Ddagoabaail\in tot een punt op de plaats Graskop No. 27, in het distrikt 
Lijdenburg en nabij het dorp Pelgrimsrust. s "0

····' .-

(2) Van een punt b\j of nabij bet dorp Standerton, op de Germiston
Volksrustl~jn, tot een punt aau Kliprivier, de lijn z\jnde deel van een 1\jn die 
van het gezegde punt aan Kliprivier vervolgd moet worden tot een punt bij 
of nabij Vrcde in de Oranje Hivier Kolonic. 

*De V{ct wcrd voor de eerstc maal gepubliceerd in l!le Staatslwerant van 
17 Mei 1910. 
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(rl) de kostcn van Rlniten van tle hicrinlater vermclde geldlcniugen 
en enig daarop v66r bet opcnsteJlcn van de lijn voor vcrkeer 
betnalbare rente min rente verdicud door het op rente uitlencu 
vall die gelden, zoals hierinlater hepaald. 

In de kosten van zodanige sluiting van geldleningen zullcn worden 
inbegrepen enig diskonto op de uitgifte van olJligaties (zoah; hierinlater 
bepaald), eiLige verzekeringskommissie, hankkosteu, zegelrechten, kosten va.11 
advertentie en registmtie, en alle andere oukosteu in verbawl met het Hluitcu 
van de gezegde geldleuiugen. 

DEEL I. 

GJujDELIKJ<; BerALI:\GEN. 

2. De l\le::;sina Maatsehappij ondernecmt binnen drie maandcn ua 
bekrachtiging van deze overeenkomst door het Parlernent eeu maat:-:ehn.ppij 
op te riehten (hierinlater genaarnd de Spoonvegmaat:-;chappij) voor het 
expres doel om de lijn nan te leggen e11 de voonvaarden van deze ovcrecn
kornst t.en nit\'oer te hrengeu, en om <Le registrat.ie van de Hpoorwcgmaat
schappi.i al:-; ecn maat:-;ehappij met bepcrkte verantwoordelikhei<.L te Yerkrijgcu 
met ceu akte en artikeleu van oprichting (dour het Goeverncment te worden 
goedgekeurd) dezclve in staat stellctHLe deze overcenkom:-;t uit tc YoercH en 
over te nemen alle rcchten, machteu, vcrplicht.ingen en vemntwoonleliklteden 
door deze overeeukom:-;t aan en op de Spoonvegmaatschappij vcrleeJHL en 
opgeleg<l. Uie maatschapp~i zal met. eeu re<lclik aauclclen-lmpitaal roorzien 
worden, en zal cen bezigheid:;plaats in de Transvaal helJhen. 

H. IJe Spoorwegmaatschappij zal Yan tij<l tot tijd voldoewlc gclden 
voorzien ter dekking van de kosten van <le lijn, die geRchat worden zcvcn 
hondenl en vijftig duizc11<l pond. sterling (£7iiO,<)()O) niet te hoven te znllen 
gaan. 

4. De gelden ter dekking van de kosteu van de l~in zullen opgenomen 
worden door het uitge\·en door de ~poorwegmaatschappij van obligatie;.; die 
overeenkorustig de wetten van de Tramwaal een prefereutc sclmld zullt>u 
daarstcllen op het cigendom en haten van <Le Hpoorwegmaatschappij. Het 
Goevernemeut waarborgt dat het elk jaar aan de Spoorwegmaatscllappij zal 
betalen zodanig lle<:hag geld, dat, wamteer het tot de winstcn vau de liju 
(iudien die er zijn) voor <lat jaar bijgevoegd wordt, het voldoende zal zijn om 
rente te betalen tegen <le koers vau twee poll<L percent op die obligatieH voo1· 
dat ·jaar. ln<lien in enig jaar de winsten van de lijn voldoende zijn om reute 
te bdaleu tegen twec pond percent op die obligaties zal het Goevernement 
ten opzichte Y:tll dat jaar vrijgesteld zijn van enige verantwoordelikheid onder 
zijn waarborg. De Messina Maatschappi.i waarlJorgt dat ze aan de !:'poor
wcgmaatschappij elk jaar zal hetalen zmlanig bedrag geld, dat, wanneer het 
tot de winsten van de lijn (iudien die er zijn) voor dat jaar en tot het door 
het Goevernement aan de Spoorwegmaatschappij overeenkomstig dit artikel 
betaald bedrag (indien dat er is), bijgevoegd wordt, hetzelve de Spooi·wcg
maatschappij in staat zal stellen bet saldo van de rente boven en be hal \·e 
twee percent op die obligaties, te betalen. lndien, in enig jam·, de winsten 
van de lijn voldoende zijn om de rente op de obligaties te betaleu, zal de 
Messina Maatschappij vrijgesteld ziju ten opzichte van dat jaar van enige 
verantwoordelikheid Oll(ler deze waarborg. De Mes:;;ina Maatsehappi.i waar
borgt vei·der dat indien de Spoorwegmaatschappij in gebreke bli,ift en ig ge
deelte van de op de obligaties verschuldig<le hoofdsomrnen te bctalen, zoalH en 
wanneer hetzelve betaalbaar wordt, zal het zodanig op de gezegde obligatie:-; 
verschuldig<l be<lrag betalen als niet nit de baten van de Spoorwegmaat
:-;chappij vere:ffellCl kan worden. ""Vinsten van de lijn" zullen, voor de 
tloeleill<leu van dit artikel, betekenen de inkomsten verkregen door de ex
ploitatie van de lijn ua aftrek van exploitatiekosten, zoals in artikel zedi~>'il 
beschreven. De inkomsteu verkregen van enig verkeer op de lijn gedare!tdc 
het tijdperk van hct aanleggen daarvan zulleu besteed worden ter lJe
taling van reute op de gezegde obligaties, maar het Goevemement e11 de 
Haatl kmmen met de Spoorwegmaatschapp~i overeenkomeu dat enig gcdeclte 
van zotlanige iukomsten aan de kontraktant zal betaald worden. 

:). De datum of datums van uitgifte van de gezegde ohligaties, tle flaarop 
door de Spoorwcgmaatsclmppij hetaallJare Tentckoers, de datum van afto~siHg, 
eu al de voorwaarden vau nitgifte, en de bctaling van verzekcrillgskornmiRHics 
zullen bepaald wonlen in ovcrleg met een door hct Goevernement benoellldc 
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Wet Tweede Schedule. 
No. 10 

van 1910. OVEREENKOMST TUSSEN HET GOEVERNENIENT VAN DE THANS
VAAL, DE SPOOHWEG RAAD EN DE MESSINA (THANSVAAL) 
DEVELOl'l\IENT COMPANY, LIMITED. . 

OVEREENK<>MST 

Gemaakt en aaugegaan door en tu!'lsen <le HoogEllGestr. Generaal Louis 
Botha, Ji~erste Minister van de Transvaal, en als zodanig handelendc voor en 
ten behoeve van het Goevernement van de Transvaal (hierinlat.er genaamd 
het Goevernement), aan de eerste zijde; 

De Hoogedele Henry Charles Hull, Voorzitter van de Hpoorwegraad van 
de Centrale Znidafrikaa11se Spoorwegen (hierin later genaamd de Raad) 
·en als zodanig handelencle voor en ten behoeve van de Haad, aan de tweede 
:zijcle, en 

De :\>Tessina (Transvaal) Development Company, Limited, een maat
-:-;chappij in het Verenigcl Koninkrijk onder de wetten daarvan, met beperkte 
verantwnordelikheid, ingelijfd en geregistreerd e11 in cleze vertegenwoor
<ligd door John Pascoe Grenfell, behoorlik door die maatschappij (hierin
later geuaarml de Messina l\faatschappij) <lam·toe gemachtigd, aan de derde 
z~jde. 

Nademaal de Messina Maatschappij verlangt een spoorweglijn te laten 
.aanleggen, in stand houden, en exploit.eren in de Transvaal voor het openbaar 
gebruik, beginnende bij de spoorkop van de lijn omschreven in Item No. 5 
van de Hchedule van Wet No. 10 van 190!) van de Transvaal (hierinlatei· 
genaamd de Selatie Uitbreidingsl\jn) of bij zodanig auder aansluitingspunt met 
die liju als onderling tussen het Goevernement e11 de Messina Maatschappij 
overeengekomen moge worden, en eindigende bU celt punt in het 7,outpans
berg Vistrikt van de Transvaal bij of nab~i de i\les~in:t Kopermijn, het 
-eigendom van de Messina Maatschapp~i ; 

En nademaal het Goevernement bij artikel een-en-twi11.ti,q (b) van de in 
~le Eer~te aan Wet No. 8 van 1908 van cle 'l'r:wsmal gehechte Schedule 
vermelde Konveutie gemachtigd is om voorziening te maken voor het aan
leggen van zodanige liju door private onderneming orHler door <le Haad 
goedgekcnrde voorwaarden ; 

En nademaal het Goevernement voorziening heeft gemaakt voor het 
aanleggen van zodanige lijn onder de in deze overeenkomHt vermelde voor
waarden en de Haad zijn goedkeuring tot <lie voorwaarden tc keunen heef,t 
-gegeven, zoals hij bij deze dezelve te kennen geeft ; 

~ u derhalve getuigt deze alde dat de ondergetekende partUen ouderling 
koutmktcren en overeenkomen als volgt, dat wil zeggen :-

PRELIM IN AIRE. 

1. Jn deze overeenkomst zal :-
" <le lijn" betekeuen de onder deze overeenkomst aan te leggen ~poor

weglijn, beginnende bij de spoorkop van de lijn, omschreven in 
Item No. 5 van de aan \Vet No. 10 van 190!1 van de Transvaal 
gchechte Schedule of bij zodanig ander aansluitingspnut met die lijn 
als onderling tussen bet Goevememcnt en de Messina Maatschappij 
moge worden overeeugekomt'll, en eindigende bij of nabij de 
Messina Kopermijn, in het ZoutpanHberg Distrikt, en ;r,al insluiten 
aile gronden voor dezelve gebruikt en allerlei werken en gebouwen 
op, oE ten opzichte van, ol' in verhand met dezelve, tc 7-arnen met 
alle aard- en spijkervaste baten, inrichtingen, iustrumenten en 
toelJehorenden, stations, kruh;plaatsen, uitwijkplaatsen, Hignalen en 
telegmfiese en telefoniese vcrbindingen, en alle andere tcr exploitatie 
van de spoorweg benodigde nit.rustiJtg, bchalve Htoommachines en 
rollend materiaal ; 

'" koste11 van de l\jn " hetekenen--
(a) de kosten van arbeid gecmployecnl en ma.teriaal gcbrnikt. in de 

aauleg van de lijn ; en 
(b) de kosten van onteigening van groll<L of rcchten op of door 

grond; en 
{c) de l{osten van opmeting van de route en van de opst.elling van 

lmarten, specifilmties en begroting voor de aanleg van de lijn ; en 
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uovoogde financielo autoritoit, maar 1mllen in elk zodanig geval ouderworpen 
zijn aan de goedkeuring van hct Goevernemeut. 

6. De voorzegde waarborgen van het Goevernement en de Messma 
l\faatscbappij zullen op de voorz\ide van de voortegde ohligaties aangegeven 
worden, en zullen in werking treden van af de datums waarop <lie obligaties 
uitgegeven worden. Enig door de Spoorwegmaatschappij door middel van 
de uitgifte van die obligaties opgenomen gclden en niet onmiddoll.i.k voor de 
onkostcn van de l'jn benodigd, zulleu op rente gostort worden hu zodanig 
persoon, bank, of korporatie en op zodanigc wUze en onder zodanige voor
waarden met bctrekking tot rente of anderszins als het Gocverncment moge 
rrocdkeuren, en enig aldus verdiende rente, zal door de Spoorwegmaatscbappij 
besteed worden ter betaling gedurende de aanleg van de lijn, van rente op de 
obligat1es. 

DEEL II. 

AANLEG VAN LIJN. 

7. De lijn zal worden aangelegd langs eon tussen het Goevernement en de, 
Messina Maatschappij overeen tc komcn route, en hot Goevernement zal, op 
kosten van de Spoorwcgmaatschappij, een uitvoerige opmetiug van die route 
laton doen. De Messina Maatschappij zal, binnen veertien dagen na de 
bekmcbtiging van deze overeenkomst door het Parlement van de Transvaal, 
voldoende fon(h,;en ter beschikking van bet Goevernement plaatscn, ten einde 
de opmeting uit te voeren en kaarten of specifikaties en een hcg~·oting voor de 
aanleg van de lijn op te stellen. De opmeting zal <laarop hegonnen worden, en 
zodra dezelve voltooi<l is, zullcn de kaarten, specifikaties en begroting voorzegd 
opgesteld en voorgelegd worden voor de goedkeuring van de Raad en de 
Spoorwegmaatschappij, en, wanneer aldus goedgekeurd, znllen zij geacht 
worden in deze overeenkomst ingelijfd te zijn. 

8. Zodra zodanige goedkeuring ontvangen is, zal het Goevernement, ten 
behoove van de Spoorwegmaatschappij, puhlieke temlers vragen voorde aanleg 
van de lijn. De voorwaarden van zodanige tenders zullen, voor zovor doenlik, 
overeenkomstig de voorwaarden van de in de aanleg van de Sclati Uit
breidingslijn gevraagde tenders zijn. De Raa1 l zal bet recht hehben op die 
.tendersvoorwaarden tenders iu te dienen. 

9. Het Goevernoment onderneemt elke tender aan de Spoorwegmaat
schappij tor overweging voor te leggen, en de tussen bet Goevernement en de 
Spoorwegmaatsebappij onderling overeengekomen tender zal aangenomen 
worden; met clien verstande dat indien bet Goeverncment en de Spoorweg
maatschappij niet overeen kunnen komen met hetrekkiug tot de tender die . 
aangenomen zal won len of in geval zij ovcreenkomen geen tender aan te nemen 
<lie van enig personen, behalve de Raad, ontvangen is, zal de Haad de lijn 
aanleggen, en, indien in dat gev::tl de aanlegkosten het bedrag van de laagste 
tender te hoven gaan, zal de Raa1l aan het Goevernement en <le ~poorweg
schappij voorleggen de redeuen waarom dat bedrag te hoven is gegaall. 

10. De Spoorwegmaatschappij zal eon in gescbrifte gesteld kontrakt 
slniten voor de aanleg van de lijn met de persoon wiens tender aangenomen 
wordt. Dat kontmkt zal verlcden worden hinnen cen maan<l na datum van 
het. aannemen van de tender of (alnaar het geval moge zijn) van de beslissing 
om gcen tender aau to nemen, zoalR in het laatstvoorafgaand artikel bepaald. 
Het gezegd kontrakt zal zijn overccnkomRtig 1le Yorm door de Ibad voor · 
i>poorwegaanlegkontrakten gebruikt, voor zoverre zodauigevorm toepasselik is. 

11. Het zal een voorwaanle van het kontmkt zijn dat men met het 
werken op de lijn een begin zal maken hinnen twee maanflen na de datum 
van bet verlijden van bet kontrakt. De lijn zal voltooid en gereed voor · 
verkeer zijn binuen zodanig tijdperk als onderling door bet Goevernement en 
<le Spoorwegmaatschappij moge worden vastgcsteld. 

12. Indien de Raad niet de lijn aanlegt, zal ze omler de heveleu en 
toezicht. van door de Haa1l aangostel<le ingenienrs aangelegd worden, en de . 
daa.raan verbonden onkosten, zullen, voor de doeleinden van die overecnkomst, 
gcacht worden deel uit. te makcn van de kosten van de lijn. 

13. Het Goevernement onderneemt om aau de Spoorwegmaatschappij 
voor de aanleg van de lijn toe to staan het gebruik van enige onbewoonde 
Kroongronden zonder betaling, en hot gebruik van enige bewoonde Kroon
grandon onder dezelfdo termon en voorwaardcn als waaronder zodanige gronden 
gcbruikt kunnen worden wanneer eon spoorweg door het Goeveruemeut 
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(d) de kostcn van sluitcn van de hicrinlater vermel<lc geldlcnilwen 
en enig daarop _v06r het openstellcn van de lijn ~'oor vcrl~er 
bct.aalbare rente min route venliend door hct op rente uitlenen 
\·an die geklen, zoah; hierinlatcr bcvaald. 

In de kosten van zodanige Rlniting vau gcldleningen zullcn worden 
;.inbcgrepen cuig diskonto op de uitgifte van obligaties (z:oall'l hicrinlater 
bepaald), euigc verz:ekeringskommi!'lsic, bankkosten, zegelrechten, kostcu van 

.advertentie cu registratie, en alle andere onkoHtcn in vcrband met hct sluitcn 
·van de gcz:cgde geldlcuingen. 

])gEL I. 

GELDEJJIKg HEP.ALINGJ~N. 

2. De Messina ::Vlaatschappij owlcruecmt binuen (lrie maanden ua 
bekrachtigi11g van deze overeenkomst door het Parlement ceu maatschappij 
·op tc richton (hicrinlater gcnaamd tlc Spoorwcgmaatschapp~i) yoor het 
. expres doel om de lijn aan te leggen en de voorwaarden van deze overcen
, komst ten uitvocr tc brengen, en om tle rcgistratie van de Spoorwcgmaat-
schappij als ecn maatsehappij met hcpcrktc vcrantwoordelikheid te Ycrkrijgcn 

unct cen akte cu artikcleu van opriellting (dour het Goevernement te worden 
goedgekeurd) dczelvc in staat stellewle dez:e overeenkomst nit tc Yoeren en 
over te nemen alle rechten, machten, verplichtingen en vemutwoorrleliklwdcn 

. door deze overeenkomst aan en op de Spoonvegmaatschappij YcrleeiHl en 
•opgclegd. Die maatschappij zal met een reclelik aawlelen-kapitaal Yoorzien 
worden, eu zal cen bezigheidsplaats in de Transvaal hebben. 

3. De :-lpoorwegmaatschappij zal van tij(l tot t~jcl voldoewlc gclden 
voorz:ien tcr dekkiug van de kosten van de lijn, die geschat worden zeven 
hondenl en Yijftig duiz:eml pond sterling (£7:)0,000) nict te hoven te r.ullen 

. gaar1. 
4. De golden ter dekking van de kosteu van de lijn zullcn opgenomen 

wonlen door het uitgeven door de Spoorwcgmaatscbappij van obligatics die 
. overeenkomstig de wetten van de TranRvaal ecn prcferente scbnld znlleu 
. (laarstellen op het eigemlom en baten van de Spoorwegmaatschappij. Hct 
·· Goevernement waarhorgt dat het elk jaar aan de Spoorwegmaatset1app~j zal 
bctalcn zodanig hedrag geld, dat, wanneer het tot de winsten vau de lijn 

. (iudien die er z:ijn) voor tlat jaar bijgevoegd wordt, bet voldoende zal ziju on1 
rente te betalen tegen de lwers YaH twee pond percent op die obligaties voor 

-dat jaar. In(lien in enig jaar de winsten van de lijn volcloende zijn om rente 
te betalen tegen t>Yee pond percent op die obligaties zal het Goevernemeut 
ten opzichte van dat jaar vrijgesteld z\jn van enige verantwoorclelikheid onder 

· '11\jn waarborg. De Messina Maatschappij waarborgt dat ze nan de Spoor
wegrnaatschappij elk jaar zal betalen zodanig bedrag geld, dat, wanneer het 
tot de winsten van cle lijn (indieu die er zijn) voor dat jaar en tot het door 

.het Goevernement aan de Spoonvegmaatsehappij overeenkomstig dit artikel 
bctaald beclrag (indien dat er is), bijgevoegd wordt, hetzelve de Spoorweg
maatschappij in staat 'llal stellen bet saldo van de rente boven en behalvc 

· twee percent op die obligaties, te bctalen. In <lien, in enig jaar, de winsten 
Tan de lijn voldoende z\jn om de rente op de ohligaties te hetalen, zal de 
Messina Maatschappij vrijgesteld z~in ten opziehte van dat jaar van enige 
Terantwoordclikheicl onder deze waarborg. De Mes::;ina Maatscl1appij waar
borgt venler dat indicn de Spoorwegmaatsehappij in gebreke blijft cuig ge-

. deeltc van de op de obligaties versehuldigcle hoofdsonnnen te betalen, zoalR en 
wannecr hetzelve betaaluaar wordt, zal het wdanig op de gezegde obligaties 
versehuldigd beclrag betalen als niet nit de baten van de Spoorwegmaat
schappij vere:ffend lmn worden. "vVinRten van de lijn" znllen, voor de 

. doeleinden van dit artikel, bctekenen de inkomsten verkregen door de cx
ploitatie van de lijn na aftrek van cxploitatiekosten, zoals in artikel :e.~tiPn 
beschreven. De inkomsteu verkregen van enig verkeer op de lijn gedurende 
het t.ijdperk van het aa11leggen daarvan zullen bestecd worden ter be
taling van rente op de gezegde obligaties, maar het Goevernement en de 
Ha:Ml kmmcn met de Spoorwegmaatschapp~j overcenkomen dat enig gcdeclte 
Tan zoclanige inkomsten aan de kontraktant zal betaald worden. 

5. De datum of datums van uitgifte van de gezegde obligatics, de daarop 
. door de Spoorwegrnaatsehappij betaalbare rentekocrs, de datum van aftossi11g, 
en al de voorwaarden van uitgifte, en de betaling van verzekeringskommiss:ci'l 
zullcn bepaal<l worden in overleg met een door het Goevernement henocmdc 

Wet . 
No. 10 

van 1910. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



SPOORWEGAANI .. EG vVE'r. 

~aangeleg<l wordt. Het Goevernement onderneemt venler om de bepalingen • Wet 
van de wet rnet betrekking tot het.onteigenen van growl voor spoorwegdoel- No. 10 
einden toe te passen, ten eiiHle dat zodanige gronden of rechten als 11oclig van 1910. 
mogen zijn voor de aanleg en toerusting van de lijn voor die doeleinden kmmen 
worden verkregen. In de aanleg en exploitatie van de lijn znllen de t;poor
wegmaatschappij en de kontmktanten onderworpen zijn nan enige wetten of 
plaatselike wcttelike bepalingen die van kracht zijn met betrekkiug tot 
spoorwegen voor bet publiek gebruik. 

14. Alle materialen voor of in verban<l met de ~auleg van de liju zulleu 
tegen spoorwegaauleg-koersen vervoerd worden over die lijnen die voor verkeer 
open ziju en onder het bestnur van de Raad staan. 

15. De lijn zal drie voet zes <1uim bree<l zijn, en zal aangelegcl worden op 
zodanige wijze dat ze overeen zal stemmen met de maatstaf voorgeschreven 
in de overeenkomst voor de aanleg van <le Relati Uitbrei<lingsli.in, vvat betreft 
rails, <lwarsliggers, e11 andere materiaJen, en wat betreft helliugs en draaien 
De Raad zaJ. iu overleg met de ;-ipoorwegmaatschappij, vaststellen de plaatsen 
voor het aanleggen van stations, uitwijkplaatsen, stopplaatsen, waterstations, 
en andere vereisten, alsmede van tijd tot tijd enige wijzigingen daar
van of bijvoegingen daartoe. De Haacl zal, on<1erworpen aan de goeclkeming 
van de t-\poorwegmaatschappij, vaststellen enige vcrbeteringen, hijvoegingen 
of veranderingen aan de liju dte op ko:-;ten van de Spoorwegmaatschappij 
:wllen v,rorden gedaa11. 

DEEL HI. 

EXPLOITATIE VAN DE LIJN. 

Hi. De lij11 zal door <le Haa<1 ten l>ehoeve van de ?\laatschap[nj gdix
ploiteerd worden als deel van het spomwegstelsel van de Centrale Zuid
afrikaanse ~poorwegen. De Haad zml voor de doelei11den van de exploitatie 
van de lijn, zo<lanig personeel in dienst nemen, en >r.odanige stoommachines, 
rollend materiaal, uitrnsting, en all<lere diuge11 als nodig mogen zij11 voor de 
:behoorlike hall(lhaving van het verkeer daarop verschaffen. 

De exploitatiekosten van de lijn zullen inhon<len-
(a) hetaling voor de huur van stoommachines van de Haad tcgen 10 

percent per jaar op <le waarde dam·van ; 
(l1) betaling voor de huur van roll end materiaal, teerzei.len, ton wen en 

kettings tegen dezelfde prijzen als op de datum van deze overeen
komst hetaald worden tussen de verschillende Znidafrikaanse 
::-lpoorwegbesturen; 

(o) de werkeli.ke kosten van vervoer, statiomliensten, onderhoud, en 
toezicht over de lijn en over de stoommachines en rollend ma
teriaal, die voor bet bedrijven van het verkeer daarop verschaft 
>r.ijn, en de werkelike kosten van het algemeen bestuur van de lijn, 
voor zoverre dezelve kunnen worden vastgesteld, insluitende bij
dragcn tot superannuatic, ziektc- en andere personeelfondsen : er. 

'(d) waar de ko:-ten voor de in het laatstvoorafganll(l ouderartikel ver
melde <liensten niet juist vastgestelct kunnen worden, dan een 
hedrag ten opzichte daarvau, op dezelfde grondslag uitgerekend 
aJs de oukosten van de spoorweg-taklijneu van l1ct Centrale Znid
afrikaanse ~poorwege11stelsel. 

"Exploitatiekosten" zullcn niet insluiten rente op de in Deel I van 
deze overeeukomst vermelde obligaties. 

17. De voor hct vervoer van passagiers en voor het vervoer van goe< leren 
over de lijn te vorderen vmehten zullen van tijd tot t\jd door de Haad vastge
steld wordeu na overleg met de Spoorwegmaatschappij en zullen, zo ua 
mogelik, overeenstemmen met de vrachten die alsdan op het Centrale Zuid
afrikaanse Hpoorwegenstelsel genmlerd worden, maar op zodanige wijze, dat, 
in<·lien mogelik, de Iijn, ua betaling van exploitatiekm;ten, geuoeg zal ver
dienen om rente tegen eeu koers van minstens zes percent per jaar te betalen 
op de voor de kosten van de liju (>vereenkomstig deze overeenkomst uitge
geven geldeu ; met dien verstaude dat geen zodanige prijzen vastgesteld zullen 
worden als het verkeer over de lijn of de ontwikkeling van bet daanloor be
diend distrikt zullen out.moedigen. 

18. De Haad zal aan de Rpoorwegmaatselmpp\j binneu zes weken na de 
dertigste dag van ,) unie en de een-en-dertigste dag van Deeem ber in elk jaar, 
na het openstellen van de lijn, of op >r.odanige a,]](lere tijden als van tijd t.ot 
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Lcvoegde finaneiele autoriteit, maar r.ullcn in elk mdanig geval OIHlcrworpen, 
ziju aan de goedkeuring van het Goevcrncrnent.. . 

6. De voorzegde waarborgen van bet Gocveruement en de Messma 
l\1aatsehappij zullcn op de voorzijde van de voorz:cgde obligaticH aangcgeven 
worden en zullen in werking trcden van af <lc datums waarop die oLligaties 
uitgcge~cn worden. Enig (loOT de Hpoorwegmaatsehappij door middel van 
de uitgifte van die obligaties opgenomen golden en niet onmicldellik voor <le 
onkosten van de lijn benodigd, zullen op rente gestort worde11 bij r.odauig 
persoon, bauk, of korporatie en op zodanige wij?:e en onder 7.odanige voor
waarden met betrekking tot rente of anderszins als het Goevemement moge 
goedkeuren, en enig aldus verdiende rente, 7.al door de Spoorwegmaatsehappij 
besteed wordeu ter betaling gednrende de aanleg van de lijn, van rente op de 
obligatles. 

DEEL II. 

AANLEG VAN LIJN. 

7. De lijn zal worden aangelegd langs een tussen het Goevemement en de 
Messina Maatsehappij overeen te komen route, en het Goevernement zal, op 
kosten van de Spoorwegnmatsehappij, een uitvoerige opmeti11g van die route 
lateu doen. De Messina Maatsehappij 7.al, Linnen veertieu dagen na. de 
bekra.ehtiging van cleze overeenkomst door het l'arlement Yan cle Transvaal, 
voldoende fondsen ter besehikking van het Goevernement plaatsen, ten einde 
de opmeting uit te voeren en ]marten of Hpeeifikaties en een hegroting voor de 
aanleg van de lij11 op te stellen. De opmeting 7.al claarop Legonneu worden, en 
zodra dezelve voltooid is, ?:nllen de kaarten, speeifikaties en Legroting voorzcgd 
opgestcld en voorgclegd worden voor de goedkeuring van de Haa<l en de 
Spoorwegmna.tschappij, en, wmmeer aldus goedgekeur<l, 7.ullen ?:ij geaeht 
worden in deze overeenkomHt ingelijfd te ?:ijn. 

8. Zodra zodauige goedkeuriug ontvangen is, za.l het Goevernement, ten 
behoeve van de Spoorwegmaatsehappij, publieke tenders vragen voor de a.anleg 
van de lijn. De voorwaanlen van wdanige tenders zullen, voor mver doenlik, 
overeenkomstig de voorwaarde11 van de in de aauleg van de Sclati Uit
hreidingslijn gevraagde tenderH 7.\jn. De Haad zal het recht hebhen op die 
te]l(lersvoorwaarden tendcrH in te dieuen. 

9. Het Goevernement ondemeemt elke teuder aa.n de Hpoorwegmaa.t
schappij ter overweging voor te leggen, en de tnsHen het Goevernement en de 
Spoorwcgmaatschappij onderling overeengekomen tender zal aangenomen 
worden ; met clien verstande dat indien het Goevernement en de Rpoorweg
maatschappij niet overeen lmuuen komen met hetrekking tot de tender die 
aa.ugenomen 7.al worden of in geval zij overeeukomen geeu tender aan te nemeu 
die van enig personen, beha.h'e de Uaad, ontvauge11 is, 7.a.l de Ha.acl de lijn 
aanleggen, en, indien in dat geval cle aanlegkostcn het Ledrag van de laagste 
tender te hoven gaan, 7.al de Raad aan het Goeveruement en de Spoorweg
schappij voorleggen de rcdenen waa.rom dat hedrag te hoven is gegaa11. 

10. De SpoorwegmaatHchappij za.l een in geschrifte gcHteld kontrakt 
sluiten voor <le aanleg van de lijn met de persoon wiens tender aangenomen . 
wordt. Dat kontrakt zal verleden worden binnen een maancl na datum van 
het ammemen van de tender of (al11aar bet geval moge zijn) van de beslissing 
om gecn tender aan te nemen, waif; in het laatstvoorafgaancl artikel Lepaald. 
Het ge7.eg<l kontmkt zal zijn ovcrce11komstig de vorm door de Hanel voor 
spoorwegaanlegkontrakten gebruikt, voor zoverrc zo<lauigcvorm toepasHclik is. 

II. Het 7.al cen voorwaarde van het kontrakt ?:iju dat men met llCt 
werken op de lijn een begin zal makcn bin11en twee maan<len na de datum 
van het verlijden van het kontrakt. De lijn 7.al voltooid en gcreed voor 
verkcer zijn Lirmen zodanig tijdperk als on<lerling door het Goevemement en 
de Spoorwegmaatschappij moge worden vastgcsteld. 

12. Indien de Haad Hiet de lijn aanlegt, 7.a.l ze onder <le heveleu en 
toezicht van door de Haad aangestelde ingenieurs aangelegd worden, en de 
daaraan vcrbonden onkosten, zullen, voor de doeleinden van die overeenkomst, 
geaeht worden decl nit te makcn van de kosten van de lijn. 

13. Het Goevernement omlerneemt om aan de Spoorwegmaatschappij 
voor de aanleg van de lijn toe tc staan het gehruik van eHige onhewoomle 
Kroongronden mnder Letaling, en het gebruik van cnige bewoonde Kroon
gronden onder de7.elfde terrnen ewvoorwaarden als waaronder zodanige gronden 
gebrnikt kunnen worden waJtneer een spoorweg door hct Goevernement 
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t\jd tussen <le Uaad en <le Spoorwegmaatschappij mogcn overccngekoruen 
wor<len, eeu voorlopigc opgave toey,enden, aantonende de ten opy,ichte van de 
exploitatie van de lijn door de Raad ontvangeu gelden en tlc cxploitatiekos
ten dam·van gedurewle het op die datums aflopend hnJfjaar of (al 11aar het 
geval moge 7-ijn) gcdurende enige a11dere aldus ovcreengekomen tijdperken. 
Binnen drie maanden na bet toezeuden aan de Hpoonvcgmaatschappij van de 
voorlopigc opg:wc y,al de auditeur van rekeningcn van de Haad ceu door hem 
als korrekt gecertifiecerde finale opgave aan de Spoorwegmaatschappij toe-
7-CIHlen. Zodanige fiuale opga\·e y,al, voor de doeleinden van het ecrstvolgelHl 
artikel, door de spoorwegmaatschappij als korrckt aa11genomen worden. In
dien de finale toegey,ondcn opgavc de noodzakelikhcid aantoont voor een, 
rcgeling va11 rekeningen, zal de regeling onmiddellik plaatH viwlen. Indien 
de Spoorwegmaatschappij verlangt de stnkken die de ontvangsten en exploi-
tatiekosten van de lijn voor enig wdanig halfjaar of tijdperk aangeveu, 
y,oals in de kantoren van de Raad gcnotnleerd, tc on<lermekcn, y,ullen die 
stukken, op aile rcdelike tijden, ter inzage opeu liggen van mdanig ambtc
naar van de 8poorwegmaatschappij als zein gescllriftc moge aanstcllen. 

HI. lndieu de gelden door de 1-~aad ontm11gen ten opy,ichte van de ex
ploitatie van de lijn geduremle cnig wdanig halfjaat· of ande1· als voorzegd 
overecngeknmen tijdperk de exploitatiekost.eil voor dat Lalfjaar of ander 
tij(lperk te boveu gaau, y,:d het ovcrselwt door de Haad aan de Hpoorwegmaat
sehappij hetaald '<Vorden. lndieu de exploitatickosten gednrende enig zodanig 
balfjan.r of ander all'> voory,egd overeengekom<'n tijdperk de door de Uaad ten 
opy,ichte van de exploitatie mn de l~jn voor dat lmlfjaar of a11der tijdperk 
ont.vangen gel<len te boveu gaan, ~al het tekort aan de ltaad door de Hpoor
wegmaatsclmppij betaald worde11. of, hij gebreke van mdanige hetali11g door 
de Hpoorwegmaatsclmppij, binneu zcs weken na de vervaldag daarnw, dan 
door de ::\Iessina l\Iaatschappij. Tll<licn de 1\Icssi11a Maatsclmppij ook verzuimt 
mdanig tckort te bet.alcn, hinnen ee11 tijdperk van viel' weken na hctzeh·e 
door deze lJetaalbaar wordt, kan de ltaad ophonden de lijn te exploiteren. 

:W. De HpoorwegmaatHchappij k:w, v(J(miat. enige kennisgedug door de 
Haad gcgeven is \'ll.ll y,ijn voorneme11 om de lijn te ontcigeJleil kra<·htenH lJccl: 
IV van dc:w overcenkomst, de Haad uict mindc1· dan cen jaar kennis geven 
van y,ijn vooruemcn om die bcpalingen \':1.11 dczc ovcrecnkomst te eindigcn, dio 
bctrekking heLlJCll op de cxploitatic nw de lijn doot' de Haad, en, hi.i vcrloop 
van zodanige kennisgeving, kan de Spoorwcgmaatschappij y,clve de lUu 
cxploitere11. Indica de Spoorwegmaatschappij daanm de cxploitatie van de
lijn staakt, kan de Haa<l ingaan open in hezit'uc1nen <lc lijn e11 de gc-honwcll,_ 
011 e11igc daarop gc\'<mdell stommnachincs, rollelHl matcriaal, en spoorwegtoe
rustingcn, en de lijn op eigen koHten t>ll te eigen voordele exploiteren, op. 
voonvaarde dat ze de lijn, gchonwe11, stoollllllll('llines, rolle11d materiaal en 
tocruf'tingen in een behoorlikc toestand zal howlen : met dien verstaude dat 
<le Hpoorwcgmaatsclmppij, hij verloop van y,es maanden kennisge\'ing van y,i;jn 
voorJJemell y,ulk,; tt) doen, de cxploitatic van de lijn weer kan ovemcmcn. 

21. Gednrende cnig wdaHig tijdperk als de Spoorwegmaatsehappij de lijn 
onder bet laatstvoorafgaand artikel <oxploitcert, y,al y,e !Jet gehrnik hcbhen, 
y,<mder bctaling, van enig paHsagiers- of gocderestation. waarbij de lijll y,ich 
bij enig :wdcr onder bestunr van de Haad staawle lijn lUwsluit. In alle 
andere opy,ichten ml het Techt tot gehrnik gedmcndc dat tijdperk van e11ig 
andcr eigcudom van de Hm"L<l onderworpen y,ij11 aa11 wdanige voo1waarden als 
tusHen de Raad en de SpoorwegmaatHchappij mogen worden overeengekomen. 

22. "Exploitatie vm1 de lijn" y,a], \VHJmecr gehmikt met 1Jetrekking tot 
het exploitereu daarvan door de Rpoonveglllaatselmppij, IJetekeJle.J, tenzij de 
Haa.d anders overeenkomt, het- lopen vm1 niet minder dan drie treincn per 
week voor hct vervoer vall verkeer in clke richting door de gehelc afstand 
van de ronte en op zodanige tijden als de ltaad moge goedkcnre11. 

DEgL 1V. 

O~'l'EIGI<::S:ING. 

28. De Hand kan de lijn, lJU verloop van tien jare11 van de datum van 
het voltooien van de lijn, ontcigenen op betaling van-

({t) de kosten van de lijn en enige verbeteriHge11 daarop die door de 
Spoorwegmaatsehappjj aangehracht en te vore11 door de Haa<l goed
gekeunl 7-ijn, min op de volgende jaarlikse percentages uitgere
kendc depreciatie :-
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nangeleg<l wor<lt. Het Goevernemcnt onderneemt verder om de bepalingen 
vnn de wet met betrekkillg tot het outeigm1en van groml voor spoorwegdoel
einden toe te passen, ten ein<te dat zodanige gronden of reehten als 11odig 
mogen zijn voor de aanleg en toernsting van tle lijn voor die doeleinden kunneu 
worden verkregen. In <le aanleg en exploitatie van de lijn znllen de Spoor
wq-:\·maatschappij e11 de kontmktanten ondenvorpen zijn aan enigc wetten of 
plaatselike wcttelike bepalingen die van kracht zijn met betrekking tot 
spoorwege11· voor het publiek gebruik. 

14. Alle materialen voor of in verlmll<l met de :1anleg vau de lijn zulleu 
tegeu spoorwegaanleg-koersen vervoer< t worden over die lijmm die voor verkeer 
open zijn e11 on<ler het bestnur van de Raad staau. 

15. De lijn zal drie voet zes <luim bree<l zij11, en zal aangcleg<l worden op 
zodanige wijze dat ze overeen zal stemrnen met de maatstaf voorgeschreven 
in de overeenkomst voor de aaulcg van de Relati Uitbrei<lingslijn, wat 1Jetreft. 
rails, <lwarsliggers, en andere materialeu, en wat betreft hellings en draaien 
De Haa<l zal. iu ovcrleg met de ~poorwegmaatscltappij, vaststellen de plaatsen 
voor het aanlegge11 vall stations, nitwijkplaatsen, stopplaatsen, waterstations, 
'Cll andere \·ereiste11, alsmccle van tij<t tot tijd euige wijzigingeu daar
van of bijvocgingen daartoe. De Haacl zal, ow1erworpen ann de goedkeuring 
van de Hpoonvegmaatschappij, Yaststellen cnige verbeteringen, bijvoegingen 
of vemnderingcn aan de lijn d1e op ko;-;ten van de Spoorw1;gmaatsehappij 
zn lleu wor< len gedaan. 

])J~EL III. 

EXPLOlTA'l'IE VAN DE LIJN. 

1 fi. De lijn zal door de Haad ten 1Jelweve Vall de 1llaatsehapp1j gdix
ploitcenl \YOrdcn als dcel van het spoorwegstelsel van !le Centrale Zuid
afrikamlse Hpoorwegen. De ltaa<l zal voor <le doelcilHlen van de exploitatie 
van cle lijn, zo<hwig personccl in dienst IJeme11, eu zodauige stoommachiucs, 
rollcnd materiaal, nitrnsti11g, en HJHlere di11gen als nodig mogen ziju voor de 
behoorlike hall<lhaving vall het verkeer daarop verschaffen. 

De cxploitatiekostc11 van <le lijn zullen inhonden-
(a) betaling voot· de lmur van stoommaehiues va11 de Haad tegen 10 

pcrceut per jaar op de waarde daarvan ; 
(IJ) hetaling voor de hunr van rolleud materiaal, tccrzeilen, touwcn en 

kettings tegeu dezelftle prijzen als op !le clatnm van dczc overecn
komst hctaald worden tussen de verschillewlc il,uidafrika::mse 
:-lpoorwegbestureil; 

,(c) de werkelikc kostcn van vervoer, statiomliensten, onderhoud, en 
toezicht over de lijn en over <le stoommachiues en rollend ma
teriaal, die voor het bedrij ,·en van bet verkeer daarop versehaft 
zijn, cu de werkelike kosteu van ltet algemeen bestuur van de lijn, 
Yoor zovcrre dezclve knnnen wor<len vastgestcld, insluitende b\i
< lragen tot snpemunuatie, ziektc- en andere personeelfoncbell : eri 

'(d) waar de kosten voor <le in het lnatstvoorafgaand ollderartikel ver
meldc diensten niet juist vastgesteld kunnen wonlm1, dan een 
hcdrag teu opzichte daarvan, op dezelfde groudslag uitgcrekend 
als de ouko;o;tell van de spoorweg-taklijnell van hct Centrale Znid
afrikaanse Hpoorwegenstehiel. 

"Exploitatickostcn" zullen niet insluiten rente op de i11 Deel J Yan 
deze overecnkomst vennelde obligaties. 

1 7. De voor het vervoel' van passagiers cu voor het vervoer van goe< !ere a 
. over de 1\ju te vorderen vrachten zullen van tijd tot tijd door de Hand vastge
steld worden na overleg met de Spoorwegmaatschappij en zullen, zo na 
mogelik, overecnstcmme11 met <le vmcbtcn die aJsdan op het Centrale Znid
afrikaanse Spoorwegenstclsel gevonlerd worden, maar op zodanige wijze, dat, 
in(·Uen mogelik, de lijn, na betaliug van exploitatiekosteu, genoeg zal vcr
dienen om- rente tegeu een koers van minstens zes percent per jaar te betalen 
op (lc voor de kosten vau de liju uvereenkomstig deze ovcreenkomst uitge
geven gcl<len ; met dieu vcrstande dat gcen zodanige prijzen vastgcsteld zullen 
worden als hct vcrkeer over de lijn of cle ontwikkeling van het daardoor be
<liend distrikt znllen olltmoedigen. 

18. De Haad zal aan <lc Hpoorwegmaatschapp~j binnen zes weken na de 
dertigste dag van .Jmlie en de een-en-<lcrtigste dag van December in elk jaar, 
na het open;-;tellcu van de lijn, of op zodanigc n,Jl(lere tijden als vau tijd tot . 
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(1) ten opzichte van rails, £4 per honderd; 
(2) ten opr.ichte van dwarsliggers, £7 per honderd; 
(3) ten opzichte van spoorwegomheiningen, £4 per honderd; 
(-1-) ten opzichte van l>ruggeu-supcrstruktie, £2 per honderd; 
(5) ten opzichte van baksteen gel>ouwen, £2 per honderd; 

95 

( ti) ten opzichte van hout en ijzer gebouwen, £7 t per honderd ; 
(7) ten opzichte vau wcegmachines, £10 per honderd; 
(8) ten opzichte van waterbakken, kolonneu, en pijpen, £7 ~· 

per honderd. 
(!)) ten opzichte van telegrafen en telefoons, £4 per honderd; 

(lJ) een bonus van vijf pond per honderd op het netto overeenkomstig 
alinea (a) vastgesteld bedrag. · 

2 L De Haad kau ook de lijn te eniger tijd v66r bet verloop van tien 
jaren van af het voltooien daarvan onteigenen op betaling van de overeen
komstig het laatstvoorafgaand artikel vastgestelde bedragen, te zamen met 
enig verlies op de exploitatie van de lijn en enig tekort van rente op de obli
gaties vermeld in Deel 1, dat door de Messina Maatschappij Qf de Spoorweg
maatsclmppij bctaalcl is. 

DE~L V. 

BEPALlNGI~N VAN 0NDEHSCHEIDEN AAlW. 

2i:i. Het Goeverncmeut omlerneemt geen spoorweg aan te leggen binncn 
ee11 tijdperk van tien jaren van af de datum van deze overeenkomst ten 
noorden van ltd Zoutpansberg· Gebergte binuen cen afstand van v\jftig· 
mijlen van de 1\ju, maar geeu in dit artikel vermclde bepaling zal hot 
Gocvememcnt of de ltaad beletten enigc 1\jn aan te lcggeu op cnig punt 
hij de lijn aam;luitende. 

:W. Dcze overceukomst zal ondcrworpcn zijn aan lJekrachtiging door hct 
Parlement vau de Transvaal,. en hot Gocvernement o11<lerneemt om in dat 
Parlcment bij zijn eerstvolgende zitting een Wetsontwerp iu te stellen :-

(a) deze overeenkomst lJekrachtigeiHle en goedkeureude; en 
(h) macbtigeude dat de Spoorweg Toeeigeningswetten van de Trans

vaal toegepast worden voor de doeleinden in verband met het 
aanlcggen, in stand houden en toerusten vau de l~ju. 

27. )i"och de .Messina Maatschappij, uoch de Spoonvegmaatschappij zal 
hot recht hebbeu de lijn of hun respektieve belangen daarin of een van de 
aan hen of aan <le een of andere van hen hij doze overecnkomst verleende 
rechten te vcrkopen, verhurcn of op andere wijze over te beschikken. 

28. Ueen bepaling in doze overeenkomst die de r;poorwegmaatschappij 
eeu verplichtiug oplegt zal geacht worden de Messina l\1aatschappij vrij te 
;,;tellen van e11igc verplichting die volgens de uitlegging van doze overeen
komst door de Messina l\1aatschappij moet vervuld worden. 

l~ GE'l'UIGBNIS WAARVAN doze overeenkomst ten behoove van de 
koutraktercude partijen daartoe gctekend is geworden op dezc tweede dag 
mu April 1!110. 

Uetnigen : 

(I) \V. E. HoK. 

(:l) A. E. BASDEN. 

Uetuigc11: 

( 1) C. 1'. lSAAC. 

(~) WALTEH WF.;BBER. 

Getuigeu : 

(l) C. 1'. ISAAC. 

(2) W AL'l'I<~H WEBlll~l:t. 

LOUIS HOTHA, 
l'uur !tet Ourn-ernement ·ram de 1htn8'1:aal. 

H. C. HULL, 
l'om· de ~..';'poorwegraud. 

JOHN 1'. GRENFELL, 

I ·our de Jlles8ina. (lhxns·1:aal) De·velopment 
(u., Ltd. 
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tijd tussen de Haad en de Spoorwegmaatscl!appij mogcn ovcrccugekornen, 
worden, eon voorlopige opgave toezenden, aantonende de ten opzichte van de 
exploitatie van de lijn door de Haad ontvangcn gelden en de exploitatiekos
ten daarvan gedurende het op die datums aflopend halfjnar of (al uaar hot 
geval moge zijn) gedurende enige andere aldus overeengekomcu tijdperken. 
Binnen drie maanden na hot toezcnden aau de Spoorwegmaatschappij van de· 
voorlopige opgave zal de auditeur van rekeninge11 van de Hand eeu door hem 
als korrekt geeert.ificcerde finale opgavc aan de Spoorwegmaatsehappij toc
zenden. Zodanige finale opgave zal, voor de doeleindeu ntu hot eerstvolgen<l 
artikel, lloor de spoorwegmaatschappij als korrekt aangeHomcJl worden. In
dien de finale toegezowlen opgavc de noodzakelikhcid aantoont voor eeu 
regeling van rekeningcn, zal de regeling omniddellik plants vimlen. Indieu 
de Spoorwcgmaatschappij verlangt de stukken die de ontvangHten en exploi
tatiekosten van de lijn voor enig zodauig halfjaar of tijdperk aangcven, 
zoals in de ka11toren van de Raad gcnotnlcerd, te onderzoeken, zullen die· 
stukken, op alle rcdclike tijdcu, ter inzage open liggen van zodanig ambte
naar van de Spoorwegmaatschappij als ze in geschrifte moge aanst.elleu. 

1 !). Indien de gelden door de Haad ontva11gen ten opzichte van de ex
ploitatic van de lijn ge<lurende enig ,;odanig lmlfjaar of ander als voorzegd 
overeengckomen tijdperk de cxploitatiekosten voor dat lmlfjaar of ander 
tijclperk te boveu gaan, zal het overHehot door 0e Haad aan de Spoorwegrnaat
schappij betaald worden. fudien de exploitatiekoHt.cn gednren<le enig zodauig 
halfjaar of ander als voor,;egd ovet·eengekom<'n tijdpcrk de door de Uaad ten 
opzichte van de exploit.atie van de lijn voor dat halfjaar of ander t.ijdperk 
ontvaugen gelden te boveu gaau, zal het tekort aan de Haad door de Hpoor
wcgmaatschappij betaald wor<le11, of, hij gebreke van zodanige betaling door· 
de Spoonvegmaatsehappij, binueu ze,; weken 11:1 de vervaldag daarntll, dan. 
door de :\IeHsina l\JaatHchappij. fndieu de l\1eHsina l\iaat.schappij ook ver,;uimt 
zndauig tekort t.e betaleu, hiJmen eet1 tijdperk van vier woken wt hetzelvc· 
door deze hetaalbaar wonlt, kan de lbad ophowl<~u de liju te exploitcren. 

:W. De SpoorwegmaatHclmppi.i kau, v(l(')l'(lat. enige kem1i,;geviug door de· 
Haad gege,·en iH van ziju voornemeu om de lijn to onteigeJJCll krachtens Dcel 
IV van deze ovcreenkomst, de Haad 11ict minder dan een jaat· kelltliH gcven 
van zijn vom·ncmcn om die bepalingen van <lezc ovcreenkom,;t to eindigen, die 
betrekking hcbhen op ([c cxploitatie Yan de lijn door de Haad, en, bi.i verloop 
van zoclanige kcuniHgeviug, kau de Spoorwegmaat.Hclmppij zelYc de lijn 
exploitcren. fndien de Spoorwegmaatsclmppij daarna de cxploitatie vau de 
l~in staakt, kan de l-taad ingaan open in hezit nemen de lijn en de gchouwen,. 
en cnige daarop gcvon<leJl HtoornmachineH, rolleml nmteriaal, 011 spoorwegtoe
rustingcu, en de lijn op eigen koHte11 en to eigeu voordele exploiteren, op. 
voorwaarde dat ze de lijn, gehon\\'Cll, stoonmla<:hinc,;, rollcud materiaal en 
tocrustiugen in eon l>choorlike toeHtand zal houdeu ; met die11 verHtande dat 
de Spoorwegmaatse.lmppij, bij verloop vall zes maauden keunisgcving van ozijn 
voot·ncmell znlk,; to doeu, de exploitatie nw de lijn weer kan ovemetllCll. 

21. Gcdurcnde cnig zodanig tijdperk als de Spoorwegmaat,;chapp\j de lijn. 
011der hct lnatHtvoorafgaand artikel exploitcert., zal zc het gehl'llik hebhen, 
zonder bctaling, van enig paHsagicrs- of goed.<J'·e,.;tation, waarhij' de lijn ,;ich 
bij enig andcr onde1· bcstuut· van de Haa<l Rtaaude lijn aansluit. ln alle 
andere opzichteu zal l1ct recht tot geln·uik gedtn·endc dnt t.ijdperk van euig 
andcr eigendom van de B.mt~l onderworpen ziju nan zodanige \·oorwaa.rden als 
tusHcn <le Raa<l en de Spoorwegmaatschappij mogen worden ovcrecngckomeu. 

22. "Exploitatie van <lc lij11 " zal, wanncer gebrnikt met hetr<:l(king tot 
het exploitereu daarva.u door de Spoorwcgmaats<'hnppij, hetekeuc,J, ten,;ij de 
Haad andcrH overecukomt, het. lopen van niet mindcr dan drie trcinen per 
week voor llet vervoer van verkeer in clkc richting door de gehclc afstand. 
van de route en op zodanigc tijden nlH <le Haad 1110gc goedkeuren. 

DI~EL IV. 

ON'l'l~IGKNING. 

23. De Rand lmn de lijn, bi;j verloop van lien jaren nm de datum van· 
het voltooien van de lijn, onteigeneu op bctaling van-

(a) de kosten van de lijn en euigc verbeteriugeu daarop die door de 
Spoorwegmaatsclmppij aa.ngeLmcht en to vorcu door de Haad. gocd
gekemd zijn, min op de volgendc jaarlikRe peree11tages uitgcre
kcndc deprcciatic :-
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WE'r No. 11 v.;N 1\)JO.J c~rracl in Werking 17 1\!Iei 1 \)Hl. 

Om de· Werklieden Kompensatie Wet, 1907, te wijzigen 
door voorziening te maken voor bet aansteUen en 
gebruiken van Geneeskundige en andere Assessoren in 
Onderzoeken en Rechtszaken onder de gezegde Wet, 
en in andere opzichten. 

(Goed,qekt'urd op 2H April 1\llO.) 

ZIJ HET V ASTGESTELD <loor Zijn l\Iajesteit de Koning op 
en met advies en konsent van de WetgeveiHle Raad en 

Wetgeven<le V ergaclering van de Transvaal als volgt : 
Aanstelling 1. (1) De Prokureur-generaal kan van tijd tot 
van personen tijd personen, behoorlik geregistreerd ;i';~jnde als 
om ~s g~ige geneeskundige praktizijns krachtens < le wetteu 
nees UIH - • 1 • t. l 1. k . . . 
en andere clle Cte reg1stra 1e van genees nmc 1ge pra -tlZ\lnS 
assessoren op regelen, aanstellen om als geneesknndige asses
tetredenin soren op te tre<lell, wanneer onder de;i';e Wet 
Werklieden 
Kompensatie 
Wet zaken. 

Oproeping 
van assessoren 
voor 
magistraat of 
resident
magistraats
hof. 

Regeling van 
assessoren. 

opgeroepen. 
(2) De Prokureur-generaal kall vet·der nm t~jd 

tot tjjd personen aanstellen om als assessoren in 
verband met teclmiese kwesties, niet ;i';ijnde 
geneeskundige kwesties, op te treden, wanneer 
krachtens deze vVet opgeroepen om aldnH op te 
treden. 

2. Een magistraat, die een onder;i';oek bondt, of 
het resident-magistraatsbof dat een aldie verhoort, 
onder de Werklieden Kompensatie Wet 1~)()7, kan 
hem tot h~istand oproepen Mm zodanig genees
kun<lige assessor, en inclien dienstig <~en zodanig 
andere assessor, om in eeu raadgevende hoe<lanig
heid op dat onclerzoek of verhoor te :~,itten en 
op te treden; met <lien ver::;tande, dat geen persoon 
als assessor opgeroepen zal wm·< len, op enig zoclanig 
on<lerzoek of verhoor, die in verband met het 
ongeval, ten opzichte waarvan dat onde1·zoek of 
verhoor ontstaat, professionele hnlp of advies 
gegeven heeft aau de werkman of aan de \Verk
gever of principaal, of aan enig persoon ::;taande 
mHler kontrakt van ongevallen- of levensa.ssumntie 
met de werkma.u, werkgever of principaal. 

3. (1) De Proknreur-generaal kan, in overleg 
met de Koloniale ~rhesaurier, een tarief van fooien_,.. 
vaststellen, aan assessoren te worden hetaald 
voor <le voorzegde zitting en optreding krachtens 
cleze Wet of voor enig a1Hler ten opzichte van het 
ongeval of onderzoek of daaruit ont.staa11de aldie 
verleende hnlp en a<lvies. 

(2) Alle zodanige fooien zullen nit de puhlieke 
inkomsten van de Kolouie bet.aa]d worden. 
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(l) ten opzichte va11 rails, £4 per honderd; 
(2) ten op:r.ichte van d warsliggers, £7 per honderd. ; 
(3) ten opzichte van spoorwegomheiningen, £4 per honderd ; 
(4) ten opzichte van bruggen-1:mperstruktie, £2 per honderd; 
(5) ten opzichte van baksteen: gebouwen, £2 per honderd; 
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(6) ten opziehte van hout en ijr.er gebouwen, £7! per honderd;. 
(7) ten opzichte van weegmachines, £10 per honderd; 
(8) ten opzichte van waterbakken, kolonneu, en pijpen, £7 ~· 

per honderd. 
(D) ten opzichte van telegrafen en telefoons, £4 per honderd; 

(h) een bonus van vijf pond per hondenl op het netto overeenkomstig· 
alinea (a) vastgesteld bedrag. 

2 L De Haad kan ook de lijn te eniger tijd v66r het verloop van tien 
jaren van af bet voltooien daarvan onteigenen op betaling van de overeen
komstig het laatstvoorafgaand artikel vastgestelde beclragen, te zamen met 
enig verlies op de exploitatie van de lijn eu enig tekort van rente op de obli
gaties vermeld in Deel I, dac door de Messina Maatschapp\i of de Spoorweg
maatschappij bctaald is. 

DEF-L V. 

BEPALINGEN VAN 0NDKRSCHEIOEN AARD. 

2i>. Het Gocvernement ondemeemt geen spoorweg aan te leggcn binuen 
eeu tijdperk van tien jaren van af de datum van deze overeenkomst ten 
uoorden van het Zoutpansbcrg Oebcrgte binuen een afstand van vijftig 
m\ilen van de 1\jn, maar geen iu dit artikel vermelde bcpaling zal hct 
Goevernerucut of de Haad beletten cuige 1\in aan te leggen op euig punt 
bij de lijn aam;luitende. 

2li. lkr.e overeenkomst zal ouderworpen zijn aan bekrachtiging door het 
Parlement van de Transvaal, en het Goevernement owlerneemt om in dat 
Parlcmcut. b\j r.ijn eerstvolgende r.ittiug ecu Wetsontwerp in te stellen :-

(a) deze overeenkomst bckrachtigende en goedkeurende; en 
(h) machtigende dat de 8poorweg Toeeigeningswetten van de Trans

vaal toegepast worden voor de doeleinden in verbaud met het 
aanleggeu, in stand houdcn en toerusten van de lijn. 

27. Noch de .Messina Maatschappij, uoch de Spoorwegmaatschappij zal 
ltct recht hebben de lUn of hun respektieve belangen daarin of een van de 
aan hen of aan de ecn of andere van hen bij der.e ovcrecnkomst verleende 
rechten te verkopen, verhuren of op andere wijze over te beschikken. 

28. Gecu bepaling in deze overeenkomst die de Spoorwegmaatschappij 
eeu verplichtiug oplegt r.al geacht worden de Messina Maatschappij vrij te 
stellen van enige verplichting die volgeus de uitleggiug van deze overeen
komst door de Messina Maatschappij moet vervuld worden. 

IN G ETUIGJ<JNIS \V AAitV AN der.e overeenkomst ten behoove van de 
kontrakteremle partijen daartoe getekend is gcworden op deze tweede dag 
\'a.n Aprill!IIO. 

Getuigen: 

(l) \V. K BoK. 

(2) A. K BASDEN. 

tletuigcn : 

(1) C. l'. IsAAC. 

(2) WALTEU \VBBBER. 

Uetuigeu: 

(1) C. l'. JSAAC. 

(2) W AL'l'J<.}U WEBBBlt. 

LOU IS BOTHA, 
I 'vor !tet (}vevernmnent 1·an de T1•ans'vaal. 

H. C. HULL, 
Voor de Spoorweg l'aad. 

JOHN P. GREN.B'ELL, 

l'uo1· de J.lfe.~8inr~ ( Tran,~vaal) 1Je1:elopment 
(v., Ltd. 

Wet 
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4. Tijdens de loop van enige processen onder 
de W erklieden Kompensatie vVet, J 907, kan de 
magistraat of het resident magistraatshof (al naar 
hetgevalmoger.~jn) naar hemmogegoeddunken, op 
verzoek van enige van de partijen in tle processen, 
enig daarin ontstaandewetspunt ter beslissing van 
het Hooggerechtshof reserveren, en zodanigpunt zal 
worden uiteengezet in de vorm van een speciale 
zaak en kan worden geargumenteerd voor, eu z;al 
worden heslist door dat hof, dat z;odanige hevelen 
in de. zaak kan geven en zodanig order met be-
trekking tot de kosten ]everen a]s het moge 
goedvinden. 

5. Artikel een-cn-tzuinti,q van de Werkliedm! 
Kompensatie Wet, 1907, worde en wordt rnits <leze 
gew~jz;igd door het bijvoegen tot het einde daarvan 
van Je volgende bepaling : 

"met dien verstande ver<ler, <lat indien e{m 
van zodamge afhankeliken een rninderjarige 
is het hof het a3-n < le minderjarige 
hetaalllaa1· heclrag z;al vastste:ilei~, en <leresident 
magistraat z;odanig bedrag bij de Meeste1· van 
het Ho~)ggerechtshof z;al stoi·ten." 

6. Artikel twee-en-twintig van tle W erklie<len 
Kompensatie vVet, 1~)07, worde en wm·dt mits deze 
gew~jz;igd door het bijvoegen tot het einde daarvan 
van de volgende bepaling : 

" met <lien verstande dat de vertegen woordiger 
van de overleclen werkman hinneu een rede-
like tjjd aan de Meester van het Hooggerechts-
hof zal voorleggen een door bewijsstukken en 
kwitanties gestaafde opgave aantonende-

(a) het onder dez;e Wet van de werkgever 
of principaal verhaahl bedrag ; 

(h) het voor geneeskmHlige diensten en 
hegrafenis-onkosten afgetrokken en he
taaltl hedrag ; 

(c) het aan enig afhankelike toegekend 
be<lrag." 

Voorleggcn 
van wet~
punten ont
staande nit 
Wet No. 36: 
vau 1907 ter 
beslissing van 
het Hoog
gerechtshof. 

Wijziging van 
artikel een-r;n
twirdig van 
Wet No. 36 
van 1907. 

Wijziging van 
artikel twee
en-twintig 
van Wet No. 
36 van Hl07. 

7. Dez;e Wet kan voor aile doeleinden aange- 'l'itel en 
haald worden als •Je vVerklie<len Kompensatie datum vau 
Wijz;igings Wet, 1910, en z;al in werking treden in werking 

treden van de 
op de datum van de eerste publikatie daarvan Wet. 
in Je Staatskotrant als wet.':~ 

*De vVet werd YOOl' tle em·ste maal gepnbliceerd in <le iS'taatskoerant 
wan 17 Mei 1910. 

Wet 
No. 11 

van 1910. 
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~)6 WERKI~IEDEN KOMPENSA'l'IE \\T:r.JZIGINGSWE'l'. 

WE'l' No. 11 VAN l~llO.J [rrracl in werking 17 l\!Iei ] ~)1 0. 

Om de WerkHeden Kompensatie Wet, 1907, te wijzigen 
door voorziening te maken voor het aansteUen en 
gebruiken van Geneeskundige en andere Assessoren in 
Onderzoeken en Rechtszaken onder de gezegde Wet, 
en in andere opzichten. 

(Goed,qekewrd op 2~ A]Frill~HO.) 

~jT V ASTGESTELD door Z~jn :Majesteit de Koning op 
n1et ad vies en konsent van de W etgevende H,aad en 

de Vergadering van de Transvaal als volgt: 

van personcn 
om als ge
neeskundige 
en andere 
assessoreu.op 
te treden in 
Werklieden 
Kompensatie 
Wet zaken. 

Oproeping 
van assessoren 
voor 
magistraat of 
resident
magistraats
hof. 

Regeling van 
asscssoren. 

1. (1) De Prokureur-generaal kan van tijd tot 
tij<l personen, hehoorlik geregistreerd J~;~jnde als 
_ eneeskundige praktiJ~;~jns krachtens de wetten 
< l , de registratie van geneeskundige praktiJ~;~ins 
reb len, aanstellen om als geneeskundigt> asses
sore op te treden, wanneer onder deJ~;e \Vet 
opger epen. 

(2) e Prokm·em·-generaal kan verder van t~id 
tot tij<l ersonen aanstellen om als assessoren in 
verband 1et teclmiese kwesties, niet J~;ijnde 

kwesties, op te treden, wanneer 
e \Vet opgeroepen om aldm; op te 

2. Een magb aat, die een onder;~,oek hondt, of 
het resident-mag ·traatshof dat een aktie vel'lwort, 
onder de W erklie< n Kompensatie Wet l!Hl7, kan 
hem tot hijstand ( roepen een zodanig genees
kundige assessor, en 'ndien dienstig een J~;odanig 

andere assessor, om in en raadgevende lwedanig
heid op dat onderzoek of verhoor te ziUen en 
op te treden; met dien ve stande, dat geell pel'SOOll 
als assessor opgeroepen zal 'Orden, op enig J~;O<lanig 
onderJ~;oek of verhoor, die ·n verhand met het 
ongeval, ten opzichte waarv· 
verboor ontstaat, professione ~ hulp of advies 
gegeven heeft aan de werkman of nan de werk
gever of principaal, of aan enig ersoon st.aande 
oll<ler kontrakt van ongevallen- of 1 .wensast-lurantie 
met de werknum, werkgever of pril ·ipaal. 

3. (1) De Proklueur-geueraal kan, in overleg 
met de Koloniale Thesaurier, een tarief '<tll fooie11 
vaststellen, aan assessoren te worden hetaald 
voor ·de vom·J~;egde J~;it,ting en optreding Jn chtenH 
deJ~;e Wet of voor en ig an der ten op;~,ich te v n het 
ongeval of mHlerzoek of <laaruit ontstaande ktie 
verleende hnlp en advies. 

(2) Alle J~;Ouanige fooien zullen uit de puhlie e 
inkomsten van de Kolonie hetaald. word~n. 
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!)8 PRE'rORTA MuNTCfPALI1j PRIVATE WE'r. 

\VET No. 12 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EEN PRIVATE WET 
T er wijziging van zekere W etten betrekking hebbende 

op de M unicipaliteit van Pretoria, en om verdere 
machten aan de Raad daarvan te verlenen. 

(Goedgekeurd 28 April 1910.) 

NADEMAAL het wenselik is om de Raad .,.ran de Munici
paliteit van Pretoria te machtigen om, door middel van 

de uitgifte v~n ·effekten en op andere wijze, een verdere som van 
een millioen pond (£1,000,000) sterling, op te nemen, voor de· 
doeleinden van de gezegde municipaliteit zoals hierinlater · 
uiteengezet ; 

En nademaal het wenselik is verdere machten aan 
de _Raad van de. gezegde municipaliteit te verlenen ; 

ZIJ HET VASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning 
op en met advies en kons~nt van de \Vetgevende Raad 
en de vV etgevende V ergadering van De Transvaal als volgt :
Verklariug 1. In deze \Vet, tenzij de samenhang anders 
dcr woonlcu. vereist, zal-

:Machtiging 
om een 
milliocn polHl 
op te ncmen 
voor de in ( lc 
schedule gc
specificecrde 
(loelein<lcn. 

" Municipaliteit" betekenen de Municipaliteit 
van Pretoria, zoals alsdan samengesteld ; . 

'' Raad" betekenen de Raad van de Municipa
liteit van Pretoria, zoals door de wet 
opgericht; 

" Goeverneur" betekenen de fungerende ambte
naar die het Goevernement dezer Kolonie · 
bestuurt handelende op en met advies 
van de Uitvoerende Raad daarvan. 

2. De Raad wordt hiermede gemachtigd om, 
door middel van de uitgifte van effekten en op, 
andere wijze, onderworpen aan de bepalingen van 
artikel vier van de Pretoria Municipale Ordonantie 
1906, zoals door de Pretoria Municipale Wet 1907 
gewijzigd, een verder bedrag van een millioen 
pond (£1,000,000) sterling, op te nemen voor de· 
doeleinden in de Schedule bij deze \Vet om
schreven. De machtiging hiermede gegeven zal 
geacht worden een machtiging te zijn overeen
komstig de bepalingen van artikel drie van Ordo
nantie No. 3 van 1908 gegeven, en geen verdere · 
machtiging tot het opnemen van het gezegd 
bedrag zal vereist worden onder het gezegd 
artikel. 
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Tijllens de loop van enige processen onder 
de erklieden Kompensatie Wet, 1 907, kan de 
mag1 traat of het resident magistraatshof (al uaar 
hetge almogeJ~:ijn) naar hemmogegoed<lunken, op 
verzoe van enige van de part,jen in de processen, 
enig da . ·in ontstaaudewetspunt ter heslissing van 
het Hoo5 erechtshofreserveren, en )I;Odanigpunt )l;a] 
worden u eengezet in de vorm van een speciale 
zaak en ka worden geargnmeuteerd voor, t'n )l;al 
worden hes 'st dom· dat hof, dat )I;Odanige hevelen 
in de zaak ka 1 geven en )I;Odanig order met he-
trekking tot le kosten leveren als het moge 
goe<lvinden. 

Voorleggen 
van wct:;
pnnten ont
staande uit 
Wet No. 3fi: 
vnn 1907 ter 
lleslissing van 
het Hoog
gerechtshof. 

5. Artikel een r"n-twint(q van de W erklieden Wijziging van 
Kompensatie \Vet, 907, worde en worllt mits de)l;e artikel een-'.m

twintig vnn 
gew'j)l;igd door bet )\jvoegen tot bet einde daarvan Wet No. B6 
van de volgen<le beJ ·1ling : van 1907. 

"met <lien vers 'lll<le verder, <tat indien een 
van )I;Odamge afl ·mkeliken een rnin <lerjarige 
is het hof he~ a~m de minderja1·ige 
hetaalhaar bedrag )I;H vastste!ler~, en de resident 
magistJoaat )I;Odanig 1 drag bij de Met'Ster van 
het Ho~)ggeeechtshof al storten." 

6. Artikel tlf'ee-rm-tu.·in,tl van de \Verklieden vVijzigi11g van 
Kompensatie vVet, 1\)07' WOl'< e en \VOl'<lt mi~s deze artikel twee

gewijzigd door het b'jvoegen )t het einde daal'van :~~:~~~~;uNo. 
van de volgeude heJ.'aling: 3() van 1!J07. 

"rnet <lien verstande dat de ertegeuwoordiger 
van de overleden werkman innen een rede
Iike tjjd aan de Meester van h Hooggerechts
hof zal voorleggen een door he ;v'jsstukken en 
kwitanties gestaafde opgave :un .onende-

( a) het onder deze Wet van< e werkgever 
of principaal verhaal<l bedrae, : 

(b) het voor gen eeskuU<lige c · ensteu en 
begrafenis-onkosten afgetrokke en he
taald bedrag ; 

(f:) het aan 
bedrag." 

7. Deze Wet kan voor alle doeleinden aa ge
haald worden als de '" e1·klieden Kompens tie 
Wij)l;igings Wet, l~HO, en zal in werking tree •n 
op <le Jatum van de eerste publikatie <laal'va 
in cle 8taatskor'ranl als wet.·:~ 

Titel en 
datum van 
in wcrking 
treden vnn de 
Wet. 

* De 'Vet wenl voor de eerste maal gepn bliceenl iu de 8trwt.~lwerrwt 
·van 1 7 Mei 1 !)1 0. 

Wet 
No. 11 

van 1910. 
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3. De Raad zal het bedrag opgenomen uit 
kracht van de machtiging bij artikel tu)ee van deze 
'Net gegeven, besteden overeenkomstig de ge
zegde schedule voor de daarin omschreven doel
einden in zulke volgorde en op zulke tijden als 
de Raad moge bepalen; mits dat de Raad, onder
worpen aan de goedkeuring van de Goeverneur, 
de verdeling van de bedragen in de schedule gespe
cificeerd onder de verschillende daarin omschreven 
doeleinden mag wijzigen en verder, eveneens 
onderworpen aan gemelde goedkeuring, enig deel 
van de bedragen in de gezegde schedule gespeci
ficeerd mag bested en voor doeleind en ander dan 
die daarin omschreven. 

4 . De Haad wordt hiermede gemachtigd om 
enige van de volgende dingen te doen: 

(c(,) Om de loop van enige stroom, spruit of 
watervoor binnen de municipaliteit af te leiden, 
rechtuit te maken, te bepalen en te kanali
seren, nadat kennisgeving en kompensatie ge
geven is aan enig eigenaar of bewoner van 
grond of enige rechten of servituten verbonden 
aan grond die aan zodanig bestaande of voor
gestelde loop grenst op een wijze waarvoor 
voorziening gemaakt is door Deel II van de 
l\iunicipaliteits Machten van Onteigenings 
Ordonantie, 1903; mits dat de verhoogde· 
of verbeterde wa~1rde~ tegenwoordige of toe
komstige, die aan enig zull;,:: land ten goede 
komt om reden van het uitvoeren van de 
gezegde doeleinden, of welke dan ook daarvap, 
bij · de vaststelling van enige kompensatie 
door de Haad hieronder betaalbaar in aan
mer·king genomen zal worden. 

(b) Om door mid del van koop of overeen
komst op zulke termen als onderling moge 
worden overeengekomen of anders door middel 
van gedwongen koop, alle, of enige van de 
eigendommen, rechten, machten, voordelen 
en voorrechten bezeten door de Pretoria Estate 
en • .Market Maatschappij, Beperkt, of enige 
andere persoon of personen onder zekere akte 
van overeenkomst of marktkoncessie, aange
gaan tussen de Hegering van de voormalge 
Zuidafrikaanse Hepubliek en zekere .Jacob 
Daniel Celliers, op de 29ste dag van Maart 
1890, te verkrijgen met al en een iegelik de 

Bestcding van 
het bedrag uit 
kracht van de 
laatstvoor
gaaudc sektic 
opgenomen. 

Verdcre 
machten van· 
de Raad. 

Wet 
No. 12 

van 1910~ 
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~)8 PHE'l'ORTA MUNICIPALE PHIVA'l'E WE'l'. 

WET No. 12 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

EEN PRIVATE WET 
T er wijziging van zekere W etten betrekking hebbende 

op de M unicipa1HeH van Pretoria, en om verdere. 
mach-ten aan de Raad daarvan !e ver1enen. 

(Goedgekeurd 28 April 1910.) 

N ADEMAAL het wenselik is om de Raad .. ran de Munici
paliteit van Pretoria te machtigen om, door middel van 

de uitgifte van effekten en op andere wijze, een verdere som van 
een millioen pond (£1,000,000) sterling, op te nemen, voor de. 
doeleinden van. de gezegde municipaliteit zoals hierinlater · 
uiteengezet; 

En nademaal het wenselik is verdere machten aan 
de Raad van d~ gezegde municipaliteit te verlenen; 

ZIJ HET VASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning 
op en met ad vies en konsent van de W etgevende Raad 
en de W etgevende V ergadering van De Transvaal als volgt :-
Verklariug 1. In deze Wet, tenzij de samenhang anders· 
cler wool'<leu. vereist, zal-

Machtiging 
om een 
millioen powl 
op te uemen 
voor de in de 
schedule ge
specificeerde 
doeleinden. 

" Municipaliteit" betekenen de Municipaliteit 
van Pretoria, zoals alsdan samengesteld ; 

'' Raad" betekenen de Raad van de Municipa
liteit van Pretoria, zoals door de wet. 
opgericht; 

" Goeverneur" betekenen de fungerende ambte
naar die het Goevernement dezer Kolonie 
bestuurt handelende op en met advies 
van de Uitvoerende Raad daarvan. 

2. De Raad wordt hiermede gemachtigd om, 
door middel van de uitgifte van e:ffekten en op· 
andere wijze, onderworpen aan de bepalingen van 
artikel vie1· van de Pretoria Municipale Ordonantie 
1906, zoals door de Pretoria Municipale Wet 1907 
gewijzigd, een verder bedrag van een millioenl 
pond (£1,000,000) sterling, op te n13men voor de· 
doeleinden in de Schedule bij deze Wet om
schreven. De machtiging hiermede gegeven zal 
geacht worden een machtiging te zijn overeen
komstig de bepalingen van artikel drie van Ordo
nantie No. 3 van 1903 gegeven, en geen verdere· 
machtiging tot het opnemen van het gezegd 
bedrag zal vereist worden onder het gezegd 
artikel. 
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PRE'l'ORIA :MuNICIPALE PRTV A'J'E WE'r. 

machten voor de doeleinden van zulke ge
dwongen lmop die bij Deel I van de Ordonantie 
in zake de Machten van Municipaliteiten 
hetreffende Onteigening 1903, aan de Raad 
verleend zijn. 
(c) Om enige bestaande begraafplaats of kerk
hof over te nemen, te beheren en te onder
houden, en enige kerk, municipale, private 
of andere begraafplaats of kerkhof of enig deel 
ervan binnen de grenzen van de municipaliteit 
voor begravingsdoeleinden te sluiten, mits dat 
geen dusdanige sluiting zal plaats vinden voor 
en aleer een besluit, het voornemen van de 
Haad om zodanige sluiting uit te voeren te 
kennen gevende, genomen zal zijn door een 
meerderheid van twee derden van de alsdan 
fungerende Haadsleden, en gepubliceerd in de 
Staatskoerant en in een of meer binnen de 
municipaliteit cirkulerende nieuwsbladen. 
(d) Om enige gift toe te kennen aan de vrou w 
en de familie of aan enige van hen, van enige 
overleden am htenaar of bediende van de 
Raad. 
(e) Om enige van de volgende dingen op te 
richten, te onderhouden en te drijven :-
(i) Binnen de municipaliteit een dienst van 

motor-omnibussen of andere voertuigen, 
door dieren of door mechaniese of elek
triese kracht getrokken of gedreven, voor 
het vervoeren van passagiers of pakketten, 
mits dat dit onderartikel niet van toe
passing zal zijn op tramwegen; 

(ii) hospitalen voor besmettelike ziekten ; 
(iii) stoom -on tsmettingsta tions. 

5. (1) Na de verkrijging door de Raad van de 
marktkoncessie in onderartikel (b) van artikel vier 
hiervan vermeld, zal het de Goeverneur geoor
loofd zijn om op applikatie van de Raad de 
gezegde marktkoncessie te kanseleren onder zulke 
voorwaarden als met de Raad moge worden over
eengekomen. 

(2) Wet No. 8 van 1888 (de Markt \Vet) zal 
niet van toepassing zijn op de municipaliteit of op 
enige municipale markt daarin zodra huishoudelike 
bepalingen of regula ties door de Raad gemaakt zijn 
met betrekking tot markten, en het zal de Haad 
geoorloofd zijn om, wanneer hij een nieuwe markt 
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3. De Raad zal het bedrag opgenomen uit 
kracht van de machtiging bij artikel twee van deze 
Wet gegeven, bested en overeenkomstig de ge
zegde schedule voor de daarin omschreven doel
einden in zulke volgorde en op zulke tijden als 
de Raad moge bepalen; mits dat de Raad, onder
worpen aan de goedkeuring van de Goeverneur, 
de vercleling van de bedragen in de schedule gespe
cificeerd onder de verschillencle daarin omschreven 
doeleinden mag wijzigen en verder, eveneens 
onderworpen aan gemelde goedkeuring, enig deel 
van de bedragen in de gezegde schedule gespeci
ficeerd mag besteden voor doeleinden ander dan 
die daarin omschreven. 

4 . De Raad wordt hiermede gemachtigd om 
enige van de volgende dingen te doen: 

(a) Om de loop van enige stroom, spruit of 
watervoor binnen de municipaJiteit af te leiden, 
rechtuit te maken, te bepalen en te kanali
seren, nadat kennisgeving en kompensatie ge
geven is aan enig eigenaar of bewoner van 
grond of enige rechten of servituten verbonden 
aan grond die aan zodanig bestaande of voor
gestelde loop grenst op een wijze waarvoor 
voorziening gemaakt is door Deel II van de 
Municipaliteits Machten van Onteigenings 
Ordonantie, 1903; mits dat de verhoogde 
of verbeterde waarde, tegenwoordige of toe
komstige, die aan enig zulk land ten goede 
lwmt om reden van het uitvoeren van de 
gezegcle doeleinden, of welke dan ook daarvan, 
bij de vaststelling van enige kompensatie 
door de Raad hieronder betaalbaar in aan
merking genomen zal worden. 

(b) Om door middel van koop of overeen
komst op zulke termen als onderling moge 
worden overeengekomen of anders door middel 
van gedwongen koop, alle, of enige van de 
eigendommen, rechten, machten, voordelen 
en voorrechten bezeten door de Pretoria Estate 
en Market Maatschappij, Beperkt, of enige 
andere persoon of personen onder zekere akte 
van overeenkomst of marktkoncessie, aange
gaan tussen de Regering van de voormalge 
Zuidafrikaanse Hepubliek en zekere Jacob 
Daniel Celliers, op de 29ste dag van Maart 
1890, te verkrijgen met al en een iegelik de 

Bcsteding van Wet 
het bed rag uit N 0 . 12 
kracht van de van 191 0~ 
laatstvoor-
gaande sektie 
opgenomen. 

Yerdcre 
machten van 
de Raad. 
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op zulke plaats, als de Goeverneur moge 
goedkeuren, zal hebben opgericht, de bestaande 
markt op het plein in Pretoria bekend als het 
Marktplein, te sluiten. 

(3) De Raad mag met de toestemming van de 
Goeverneur gebouwen voor publieke doeleinden 
op zulk plein oprichten en onderhouden, of het 
gehele gezegde plein of enig gedeelte daarvan 
voor enig publiek doeleinde ter zijde zetten; mits 
dat, v66r dusdanige verkrijging als voorzegd, niets 
in dit artikel vervat op enige wijze enige bestaande 
rechten van de tegenwoordige of toekomende 
houders van de gezegde marktkoncessie zal aan
tasten. 

6. Geen persoon zal enig lijk in enige begraaf
plaats of kerkhof, die door de Raad onder de 
mach ten bij deze Wet verleend is gesloten, be
graven of doen begraven, en een ieder die dit 
artikel overtreedt zal, op veroordeling onderhevig 
zijn aan een boete vijftig pond (£50) niet te 
hoven gaande. 

7. (1) De Raad mag in zijn diskretie op 
verzoek van de eigenaar van enig grond of lokaliteit 
binnen de grenzen van de municipaliteit gelegen : 

(a) enig werk in verband met het inrichten of 
verbeteren van enig draineer- of rioolstelsel 
op zulk grond of lokaliteit, en het verbinden 
van zulk grond of lokaliteit met de afvoer
sloten, riolen of pijpen van de Raad, 
hetzij door zijn eigen bedienden of door 
kontraktanten uitvoeren, en van de eigenaar 
van zulk grond of lokaliteit de kosten gemaakt 
voor zulk werk, daarbij ingesloten een rede
like vergoeding voor toezicht, terug vorderen, 
en indien het werk ondernomen wordt door 
de Raad zonder de tussenkomst van een 
kontraktant, mag hij een vordering doen 
voor het gebruik van werktuigen en gereed
schap; 
(b) een voetweg langs de zijde van enige 
straat grenzende aan de grond of lokaliteit 
van enige zulke eigenaar hetzij door zijn eigen 
bedienden of door kontraktanten maken en 
bestraten met konkreet blokken of met vlak 
gehouwen of andere stenen of op zulke andere 
wijze en in zulke andere vorm en van zulke 
breedte als de Raad dienstig moge oordelen, 

Het strafbaar 
makcn van, 
en het. leggen 
van een boete 
op het. 
begra ven van 
een lijk in een 
begraafplaats 
door de Raad 
gesloten. 

Machtcn om 
draineer
wcrken op 
private 
gronden uit 
te voeren of 
om voetwegeu 
te maken of 
om voor
schotten 
daarvoor te 
geven. 

Wet 
No. 12 

van 1910~ 
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machten voor de doeleinden van zulke ge
dwongen koop die bij Deel I van de Ordonantie 
in zake de Machten van Municipaliteiten 
betreffende Onteigening 1903, aan de Raacl 
verleend zijn. 
(c) Om enige bestaande begraafplaats of kerk
hof over te nemen, te beheren en te onder
houden, en enige kerk, municip::tle, private 
of andere begraafplaats of kerkho£ of enig deel 
ervan binnen de grenzen van de munir.ipaliteit 
voor begravingsdoeleinden te sluiten, mits dat 
geen dusdanige sluiting zal plaats vinden voor 
en aleer een besluit, het voornemen van de 
Haad om zodanige sluiting uit te voeren te 
kennen gevende, genomen zal zijn door een 
meerderheid van twee derden van de aL~dan 
fungerende Raadsleden, en gepubliceerd in de 
Staatskoerant en in een of meer binnen de 
municipaliteit cirkulerende nieuwsbladen. 
(d) Om enige gift toe te kennen aan de vrouw 
en de familie of aan enige van hen, van enige 
overleden am btenaar of bediende van de 
Raad. 
(e) Om enige van de volgende dingen op te 
richten, te onderhouden en te drijven :-
(i) Binnen de municipaliteit een dienst van 

motor-omnibussen of andere voertuigen, 
door dieren of door mechaniese of elek
triese kracht getrokken of gedreven, voor 
het vervoeren van passagiers of pakketten, 
mits dat dit onderartikel niet van toe
passing zal zijn op tramwegen; 

(ii) hospitalen voor besmettelike ziekten ; 
(iii) stoom-ontsmettingstations. 

5. (1) Na de verkrijging door de Raad van de 
marktkoncessie in onderartikel (b) van artikel vier 
hiervan vermeld; zal het de Goeverneur geoor
loofd zijn om op applikatie van de Raad de 
gezegde marktkoncessie te kanseleren onder zulke 
voorwaarden als met de Raad moge worden over
eengekomen. 

(2) Wet No. 8 van 1888 (de Markt \ret) zal 
niet van toepassing zijn op de municipaliteit of op 
enige municipale markt daarin zodra huishoudelike 
bepalingen of regula ties door de Raad gemaakt zijn 
met betrekking tot .markten, en het zal de Haacl 
geoorloofd zijn om, wanneer hij een nieuwe markt 
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en van zulke eigenaar de kosten gemaakt 
voor zulk werk, daarbij ingesloten een rede
like vergoeding voor toezicht, terugvorderen, 
en indien het werk ondernomen werd door 
de Raad zonder de tussenkomst van een kon
traktant, mag hij een vordering doen voor het 
gebruik van werktuigen en gereedschap ; 

{c) aan de eigenaar van enig grond of lokaliteit 
het bedrag van enige kosten door hem ge
maakt of te worden gemaakt in het uitvoeren 
van enige zulke drainering of riolering of 
in het maken of bestraten van enige zulke 
voetweg op of met betrekking tot zulk grond 
of lokaliteit, voorschieten. 

(2) De Raad mag overeenkomen om betaling 
van zulke kosten en terugbetaling van zulke voor
·schotten aan te nemen in zulke paaiementen, op 
·zulke tijden en op zulke voorwaarden als aan de 
Raad redelik moge voorkomen, te zamen met rente 
daarop tegen zes per centum per jaar (die gere,. 
kend zal worden van af de datum waarop het werk 
voltooid of het voorschot gegeven werd) op zulk 
bedrag als alsdan uitstaande blijft. 

(3) Zulke kosten en voorschotten zullen een 
voorkeurrecht geven op de grond of lokaliteit 
met betrekking waartoe dezelve gemaakt 01 

gegeven zijn, en zullen aan de Raad betaald 
worden door de eigenaar, en dezelve of de 
paaiementen daarvan naar gelang zij respek
tievelik vervallen, zullen van de eigenaar 
die tijdens het maken of geven daarvan eigenaar 
was, of van enige toekomstige eigenaar van de 
gezegde grond of lokaliteit in enig bevoegd Hof 
verhaalbaar zijn. 

(4) De Raad zal op de municipale kantoren een 
register houden van aile kosten gemaakt en voor
schotten gegeven onder dit artikel en zal in zulk 
register aantonen de totale bedragen daarvan, de 
paaiementen (indien die er zijn) waarin dezelve 
betaalbaar zijn, de lokaliteit met betrekking waar
toe dezelve gemaakt of gegeven zijn en de 
alsdan uitstaande balansen, en zal zulk register 
op alle redelike uren open houden om door 
enige persoon kosteloos te worden nagezien, 
zulk register en enig uittreksel daaruit door de 
Stadsklerk, of andere persoon door de Raad 
gemachtigd, gecertificeerd, zal in enig proces voor 
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op zulke plaats, als de Goeverneur moge 
goedkeuren, zal hebben opgericht, de bestaande 
markt op het plein in Pretoria bekend als het 
1\iarktplein, te sluiten. 

(3) De Raad mag met de toestemming van de 
Goeverneur gebouwen voor publieke doeleinden 
op zulk plein oprichten en onderhouden, of het 
gehele gezegde plein of enig gedeelte daarvan 
voor enig publiek doeleinde ter zijde zetten ; mits 
dat, v66r dusdanige verkrijging als voorzegd, niets 
in dit artikel vervat op enige wijze enige bestaande 
rechten van de tegenwoordige of toekomende 
houders van de gezegde marktkoncessie zal aan
tasten. 

6. Geen persoon zal enig lijk in enige begraaf
plaats of kerkhof, die door de Raad onder de 
mach ten bij deze Wet verleend is gesloten, be
graven of doen begraven, en een ieder die dit 
artikel overtreedt zal, op veroordeling onderhevig 
zijn aan een boete vijftig pond (£50) niet te 
hoven gaande. 

7. (1) De Raad mag in zijn diskretie op 
verzoek_van de eigenaar van enig grond of lokaliteit 
binnen de grenzen van de municipaliteit gelegen: 

(a) enig werk in verband met het inrichten of 
verbeteren van enig draineer- of rioolstelsel 
op zulk grond of lokaliteit, en het verbinden 
van zulk grond of lokaliteit met de afvoer
sloten, riolen of pijpen van de Raad, 
hetzij door zijn eigen bedienden of door 
kontraktanten uitvoeren, en van de eigenaar 
van zulk grond of lokaliteit de kosten gemaakt 
voor zulk werk, daarbij ingesloten een rede
like vergoeding voor toezicht, terug vorderen, 
en indien het werk ondernomen wordt door 
de Raad zonder de tussenkomst van een 
kontraktant, mag hij een vordering doen 
voor het gebruik van werktuigen en gereed
schap; 
(b) een voetweg langs de zijde van enige 
straat grenzende aan de grond of lokaliteit 
van enige zulke eigenaar hetzij door zijn eigen 
bedienden of door kontraktanten maken en 
bestraten met konkreet blokken of met vlak 
gehouwen of andere stenen of op zulke andere 
wijze en in zulke andere vorm en van zulke 
breedte als de Raad dienstig moge oordelen, 

Het strafbaar 
maken van, 
en het leggen 
van een boete 
op het 
begraven van 
een lijk in een 
hegraafplaats 
door de Haad 
gesloten. 

Machten om 
draineer
wcrken op 
private 
gronden uit 
tc vocrcn of 
om voctwcgen 
te maken of 
om voor
schotten 
daarvoor te 
geven. 
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het invorderen van zulke kosten of voorschotten 
of enige rente daarop verschuldigd of enige· 
paaiementen daarvan, prima fac,ie bewijs zijn 
van de daarin vermelde feiten. 

(5) Geen transport of overdracht van enig 
grond oflokaliteit binnen de municipaliteit gelegen 
zal voor enige registratie-ambtenaar gepasseerd 
worden totdat er aan hem vertoond wordt een 
kwitantie of certifikaat door de Stadsklerk, of 
andere persoon door de Raad gemachtigd, 
getekend, aantonende dat alle of enige sommen 
verschuldigd wegens enige kosten gemaakt of 
voorschotten gegeven door de Raad onder dit 
artikel met betrekking tot zulke grond of lokaliteit 
te zamen met de rente daarop betaald zijn. 

(6) Niets in dit artikel zal beperken of aan
tasten de macht van de Haad, om enig werk 
uit te voeren dat de Raad volgens wet of enige 
,huishoudelike bepaling van kracht in de municipali
teit, mag uitvoeren, of om de kosten van het 
uitvoeren van zulk werk van enige persoon die 
,daarvoor verantwoordelik is, te verhalen. 

8. ·De Raad zal de macht hebben om van 
tijd tot tijd huishoudelike bepalingen of regulaties 
Le maken, te wijzigen en te herroepen voor al de 
volgende doeleinden of enige daarvan, namelik : 

(a) voor het regelen van enige der zaken 
welke hij krachtens artikel vier van deze Wet 
gemachtigd is te doen, zowel als de betalingen 
die ten opzichte daarvan kunnen worden 
gevorderd; 

(b) om riolering of drainering te regelen 
en om de eigenaar te dwingen om op zijn eigen 
kosten zijn grond of lokaliteit met de afvoer
sloten, riolen en pijpen van de Haad te verbin
den op de grens van zijn grond of lokaliteit. 

(c) om de prijzen vast te stellen die gevor
derd kunnen worden voor het gebruik van de 
afvoersloten, riolen of pijpen van de Raad 
met betrekking tot enig grond of lokaliteit 
die daarmede verbonden is; 

(d) om het maken van een voetweg 
langs de zijde van enige straat grenzende 
aan zijn grond en het bestraten van zulke 
voetweg met konkreet blokken of vlak gehou
wen of andere stenen of op enige andere wijze 

Vcror
deniugcn in 
r-ake riolering 
en voetwcgcn 
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en van zu,lke eigenaar de kosten gemaakt 
voor zulk werk, daarbij ingesloten een rede
like vergoeding voor toezicht, terugvorderen, 
en indien het werk ondernomen werd door 
de Raad zonder de tussenkomst van een kon
traktant, mag hij een vordering doen voor het 
gebruik van werktuigen en gereedschap ; 

(c) aan de eigenaar van enig grond of lokaliteit 
het bedrag van enige kosten door hem ge
maakt of te worden gemaakt in het uitvoeren 
van enige zulke drainering of riolering of 
in het maken of bestraten van enige zulke 
voetweg op of met betrekking tot zulk grond 
of lokaliteit, voorschieten. 

(2) De Raad mag overeenkomen om betaling 
van zulke kosten en terugbetaling van zulke voor
:schotten aan te nemen in zulke paaiementen, op 
zulke tijden en op zulke voorwaarden als aan de 
Raad redelik moge voorkomen, te zamen met rente 
daarop tegen zes per centum per jaar (die gere
kend zal worden van af de datum waarop bet werk 
voltooid of het voorschot gegeven werd) op zulk 
bedrag als alsdan uitstaande blijft. 

(3) Zulke kosten en voorschotten zullen een 
voorkeurrecht geven op de grond of lokaliteit 
met betrekking waartoe dezelve gemaakt ol 
gegeven zijn, en zullen aan de Raad betaald 
worden door de eigenaar, en dezelvc of de 
paaiementen daarvan naar gelang zij respek
tievelik vervallen, zullen van de eigenaar 
·die tijdens het maken of geven daarvan eigenaar 
was, of van enig~ toekomstige eigenaar van de 
gezegde grond of lokaliteit in enig bevoegd Hof 
verhaalbaar zij n. 

(4) De Raad zal op de municipale kantoren een 
register houden van alle kosten gemaakt en voor
schotten gegeven onder dit artikel en zal in .r;ulk 
register aantonen de totale bedragen daarvan, de 
paaiementen (indien die er zijn) waarin dezelve 
betaalbaar zijn, de lokaliteit met betrekking waar
toe dezelve gemaakt of gegeven zijn en de 
:alsdan uitstaande balansen, en zal zulk register 
op alle redelike uren open houden om door 
enige persoon kosteloos te worden nage.r;ien, 
.zulk register en enig uittreksel daaruit door de 
Stadsklerk, of andere persoon door de Raad 
gemachtigd, gecertificeerd, zal in enig proces voor 
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Prijzen voor 
het gebruik 
van riolen. 

Pr\jzeu voor 
maken van 
Toetwegen. 

Giften. 

Kosten van 
de \Vet. 

Rcchten van 
de Kroon. 

'l'itel en 
datum vall 
in werking 
treden van 
Wet. 

door de eigenaar van grond op zijn eigen 
kosten, te regelen en om het maken en 
bestra ten van zulke voetwegen door de Raad 
op kosten van de eigenaar te regelen ; 

(e) om de prijzen vast te stellen die gevor
derd kunnen worden voor het maken en bestra
ten van enige zulke voetwegen door de Raad. 

Zulke huishoudelike bepalingen zullen niet onbe
staanbaar, in strijd of strijdig zijn met de bepa
lingen van deze Wet of van enige andere wet van 
kracht binnen de municipaliteit. 

9. Enige prijzen die de Raad bij regulatie of 
huishoudelike bepaling moge vaststellen voor het 
gebruik van de afvoersloten, riolen of pijpen van 
de Raad met betrekking tot enig grond of lokali
teit die daarmede verbonden is, zullen voor alle
doeleinden geacht worden prijzen te zijn voor 
gezondheidsdiensten en zullen als zodanig dien
overeenkomstig verhaalbaar zijn. 

10. Enige prijzen die de Raad bij regulatie 
of huishoudelike bepaling moge vaststellen voor 
het maken van enige voetwegen zullen voor alle 
doeleinden geacht worden te zijn prijzen voor· 
diensten door de Raad en zullen als zodanig 
dienovereenkomstig verhaalbaar zijn. 

11. Enige bijdragen of giften van een pu
blieke. milddadige of liefdadige aard door de Raad 
v66r de datum van het in werking treden van deze 
Wet gedaan zullen geacht worden wettiglik 
gemaakt te zijn. 

12. Het zal de Raad geoorloofd zijn om 
enige kosten in het bevorderen en passeren van 
deze . Wet gemaakt uit zijn inkomsten te 
dekken. 

13. Niets in deze Wet zal op enige wijze 
hoe ook genaamd aantasten de rechten van Zijn 
Majesteit de Koning, Zijn Erfgenamen en 
Opvolgers, of van enige persoon behalve zulke 
als in deze 'Vet vermeld zijn en zij die hun recht 
door, van of onder hen krijgen. 

14. Deze Wet mag aangehaald worden als 
de Pretoria Municipale Private Wet, 1910, en 
zal in werking treden op de datum waarop zij 
in de Staatskoerant gepubliceerd wordt. * 

* De Wet werd voor de eerstc maal gepuhliceerd in de Staatskoerant van 
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het invorderen van zulke kosten of voorschotten 
,of enige rente daarop verschuldigd of enige 
'paaiementen daarvan, prima facie bewijs zijn 
'Van de daarin vermelde feiten. 

(5) Geen transport of overdracht van enig 
·grond of lokaliteit binnen de municipaliteit gelegen 
.zal voor enige registratie-ambtenaar gepasseerd 
worden totdat er aan hem vertoond wordt een 

1kwitantie of certifikaat door de Stadsklerk, of 
andere persoon door de Raad gerriachtigd, 
:getekend, aantonende dat alle of enige sommen 
verschuldigd wegens enige kosten gemaakt of 
voorschotten gegeven door de Raad onder dit 
artikel met betrekking tot zulke grond of lokaliteit 
~te zamen met de rente daarop betaald zijn. 

(6) Niets in dit artikel zal bep~rken of aan
tasten de macht van de Raad, om enig werk 
uit te voeren dat de Raad volgens wet of enige 
huishoudelike·bepaling van kracht in de municipali
teit, mag uitvoeren, of om de kosten van het 
uitvoeren van zulk werk van enige persoon die 
.daarvoor verantwoordelik is, te verhalen. 

8. De Raad zal de macht hebben om van 
tijd tot tijd huishoudelike bepalingen of regulaties 
te maken, te wijzigen en te herroepen voor al de 
volgende doeleinden of enige daarvan, namelik : 

{a) voor het regelen van enige der zaken 
welke hij krachtens artikel vier van deze Wet 
gemachtigd is te doen, zowel als de betalingen 
die ten opziohte daarvan kunnen worden 
gevorderd; 
(b) om riolering of drainering te regelen 
en o.m de eigenaar te dwingen om op zijn eigen 
kosten zijn grond of lokaliteit met de afvoer
sloten, riolen en pijpen van de Raad te verbin
den op de grens van zijn grond of lokaliteit. 

(c) om de prijzen vast te stellen die gevor-
•derd kunnen worden voor het gebruik van de 
afvoersloten, riolen of pijpen van de Raad 
met betrekking tot enig grond of lokaliteit 
die daarmede verbonden is; 
(d) om het maken van een voetweg 
langs de zijde van enige straat grenzende 
aan zijn grond en het bestraten van zulke 
voetweg met konkreet blokken of vlak gehou
wen of andere stenen of op enige andere wijze 

Vcror
deniugcn iu 
zake r.iolcring 
en voetwcgen 

Wet 
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Schedule. Wet 

Kosten van floteren van vorige lening 
Uitbreiding van watervoorraa.d •. 
Het maken van wegen en straten 
Het kanaliseren van Walkerspruit tot Bondstraat 
Riolering, Arcadifl 
Riolering, Sunnyside 
Beschikkingswerken van riolering, Arcadia en Sunnyside 
Het voltooien van rioolstelsel Pretoria zelf .. 
Verplaatsing van lokaties 
Tramweg en elektries voorraad uitbreidingen en toe-

voegingen 
Uitbreiding van en veranderingen aan Stadszaal en Gebouwen 
Publieke baden 
Abattoirs, hospitaal voor besmettelike ziekten, en stoom-

ontsmettingstation .. 
Ontwikkeling van Fountains Valley Park 
Uitleggen van het Kerkplein 
Oprichten van markten, ontspannings- en sportsgronden ; 

verbAtering van parken ; oprichten van publieke was
huizen en andere publieke geriefelikheden; bouwen van 
bruggen en andere publieke werken ; brandweerstatie; 
riolering van Pretoria West en kosten van floteren van 
lening .. 

£60,000 
100,000 
200,000 

85,000 
45,000 
41,000 
23,000 
20,000 
25,000 

150,000 
25,000 
20,000 

25,000 
10,000 
5,000 

166,000 

£1,000,000 

WET No. 13 vAN 1910. J [Trad in werking 18 J unie 1910. 

EEN WET 
O:m verdere voorziening te :maken voor bet Regelen van 

Handelen op krachtens Mijnrecht bezeten grond. 

(Goedgekeurd 28 April 1910.) 

ZIJ HET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning op 
en me~ ad vies en konsent van de W etgevende Raad en 

W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
1. In deze Wet zullen de uitdrukkingen "Mijn- Uitleg van 

kommissaris ", " mijndistrikt ", '~ mijnrecht " en woorden. 
'~ Minister " respektievelik dezelfde betekenissen 
hebben als aan hen gegeven zijn in en voor de 
doeleinden van Wet No. 35 van 1908, of enige 
wij ziging daarvan : 

" certifikaat voor een hahdelstandplaats " zal 
betekenen enig zodanig certifikaat als in 
art.ikel acht-en-tacht(q van Wet No. 35 van 
1908 vermeld wordt; 

" handelsterrein" zal betekenen een terrein 
finaal onder artikel vi7f van deze wet ter 
zijde gezet; 

" handelsstandplaats " zal betekenen grond die, 
onmiddellik v66r het in werking treden 

8 

!\to. 12 
van ·1910. 
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Prijzen vonr 
het gebruik 
van riolen. 

Prijzeu voor 
maken van 
voetwegen. 

Giften. 

Kosten vall 
de Wet. 

Hechten van 
de Kroon. 

Titel en 
<latum vall 
in werking 
treden van 
Wet. 

door de eigenaar van grond op zijn eigen, 
kosten, te regelen en om het maken en 
bestraten van zulke voetwegen door de Raad 
op kosten van de eigenaar te regelen; 

(e) om de prijzen vast te stellen die gevor
derd kunnen worden voor het maken en bestra
ten van enige zulke voetwegen door de Raad. 

Zulke huishoudelike bepalingen zullen niet onbe
staanbaar, in strijd of strijdig zijn met de bepa
lingen van deze \Vet of van enige andere wet van 
kracht binnen de municipaliteit. 

9. Enige prijzen die de Raad bij regulatie of 
huishoudelike bepaling moge vaststellen voor het 
gebruik van de afvoersloten, riolen of pijpen van 
de Raad met betrekking tot enig grond of lokali
teit die daarmede verbonden is, zullen voor alle 
doeleinden geacht worden prijzen te zijn voor 
gezondheidsdiensten en zulleh als zodanig dien
overeenkomstig verhaalbaar zijn. 

10. Enige prijzen die de Raad bij regulatie 
of huishoudelike bepaling moge vaststellen voor 
het maken van enige voetwegen zullen voor alle 
doeleinden geacht worden te zijn prijzen voor 
diensten door de Raad en zullen als zodanig 
dienovereenkomstig verhaalbaar zijn. 

11. Enige bijdragen of giften van een pu
blieke, milddadige of liefdadige aard door de Raad 
v66r de datum van het in werking treden van deze 
Wet gedaan zullen geacht worden wettiglik 
gemaakt te zijn. 

12. Het zal de Raad geoorloofd zijn om 
enige kosten in het bevorderen en passeren van 
deze Wet gemaakt uit zijn inkomsten te 
dekken. 

13. Niets in deze Wet zal op enige wij ze 
hoe ook genaamd aantasten de rechten van Z~n 
Majesteit de Koning, Zijn Erfgenamen en 
Opvolgers, of van enige persoon behalve zulke · 
als in deze Wet vermeld zijn en zij die hun recht 
door, van of onder hen krijgen. 

14. Deze Wet mag aangehaald worden als 
de Pretoria Municipale Private Wet, 1910, en 
zal in werking treden op de datum waarop zij. 
in de Staatskoerant gepubliceerd wordt. * 

* De Wet werd voor de een;te maal gepuhliceerd in <lc Staatskoerant van 
17 Mci 1\HO. 
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Het handelen 
op krachtens 
mijnrecht 
bezeten grond 
verboden met 
zekere uit
zonderingen. 

.Afschaffing 
van de onder 
artikel drie
en-tacktig 
van vVet 
No. 3.5 van 
l!J08 samen
gcstelde 
Raad. 

van deze wet, als een handelsstandplaats 
geregistreerd was onder de bepalingen van 
Wet No. 35 van 1908. 

2. (1) Geen persoon zal op krachtens mijnrecht 
bezeten grond enig handel of bezigheid dr\jven 
behalve-

( a) op een in artikel zeven-en-zeventig of 
negen-en-zevent'i!J van Wet No. i35 van 1908 
vermelde standplaats ; of 
(b) op een handelsstandplaats ; of 
(c) op een handelsterrein ; 

en geen persoon zal, op een handelsstandplaats of 
handelsterrein enige bezigheid drijven behalve die 
van een algemene handelaar of houder van een 
kaffer-eeth uis. 

Enig persoon, die de bepalingen van dit artikel 
overtreedt, zal geacht worden schuldig te zijn aan 
de in artikel zes-en-negenU_q van Wet No. 35 van 
1908 vermelde overtreding. 

(2) Ieder ambtenaar belast met het invor
deren van inkomsten en elk mnnicipale raad 
zal de . bepalingen van dit artikel in aanmer
king nemen bij het toestaan, vernieuwen of over
dragen van enig licentie voor het drijven van de 
bezigheid van een algemene handelaar of houder 
van een kaffer-eethuis op onder mijnrecht be
zeten grond, en geen zodanig licentie zal geldig 
zijn die in strijd met dit artikel toegestaan, ver
nieuwd of overgedragen wordt. 

3. (1) Op de datum van het in werking treden 
van deze Wet, zal de onder artikel dric-en-tachtiy 
van Wet No. 35 van 1908 aangestelde raad op
houdan te bestaan, en elk op die datum in de 
naam van die raad geregistreerde handelsstand
plaats zal worden geregistreerd in de naam van 
de Mijnkommissaris van het mijnd.istrikt waarin 
de standplaats gelegen is en zal, voor de cloeleinden 
van de Plaatselike Autoriteiten Ordonantie, 1903, 
of enige wijziging daarvan geacht worden een 
belang in door de Kroon be.z;eten gron<l te zijn. 

(2) Van af en na die datum zal de Mijnkom
missaris, in de mijndistrikten Johannesburg, 
Boksburg en Krugersdorp, met hetrekking tot 
enige applikatie voor de vernieuwing of overdracht 
van een certifikaat voor een hanclelsstandplaats of 
met betrekking tot <le kanselatie of opschorting 
van enig zodanig certifikaat, de bij enig onher
roepen bepaling van de gezegde wet aan de 
gezegde raad verleende jurisdiktie uitoefenen, en 
waar in enig .z;odanig onherroepen hepaling de 
uitdrukking "de ra::ul" of "voorzitter van de 
raad" gebruikt wordt, zal er voor die uit<lrukking 

--·--·-··---- ------------ ----
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Kosten van floteren van vorige lening 
Uitbreiding van watervoorraad .. 
Het maken van wegen en straten 
Het kanaliseren van Walkerspruit tot Bondstraat 
Riolering, Arcadia. 
Riolering, Sunnyside 
Beschikkingswerken van riolering, Arcadia en Sunnyside 
Het voltooien van rioolstelsel Pretoria zelf .. 
Verplaatsing van lokaties 
Tramweg en elektries voorraad uitbreidingen en toe-

voegingen 
Uitbreiding van en veranderingen aan Stadszaal en Gebouwen 
Publieke baden 
Abattoirs, hospitaal voor besmettelike ziekten, en stoom-

ontsmettingstation .. 
Ontwikkeling van ]'ountains Valley Park 
Uitleggen van het Kerkplein 
Opricbten van madden, ontspannings- en sportsgronden ; 

verbHtering van parken ; oprichten van publieke was
huizen en andere publieke geriefelikheden ; bouwen van 
bruggen en andere publieke werken; brandweerstatie; 
riolering van Pretoria West en kosten van floteren van 
lening 

£60,000 
100,000 
200,000 

85,000 
45,000 
41,000 
23,000 
20,000 
25,000 

150,000 
25,000 
20,000 

25,000 
10,000 
:'5,000. 

166,000 

£1,000,000 

WE'r Xo. li~ VAN 1910.] [Trad in werking 1~ Junie 1910. 

EEN WET 
Om verdere voor.ziening te maken voor het Regelen van 

Handelen op krachtens Mijnrecht be.zeten grond. 

(Goed,qekeurd 28 April 1910.) 

ZI.J HET VASTGESrrELD door Zijn Majesteit de Koning op 
en me~ advies en konsent van de Wetgevende Raad en 

W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
1. In deze Wet zullen de uitdrukkingen "Mijn- Uitleg van 

kommissaris '', "mijndistrikt ", '" mijnrecht" en woorden. 
'" Minister " respektievelik dezelfde betekenissen 
hebben als aan hen gegeven zijn in en voor de 
doeleinden van Wet No. 35 van 1908, of enige 
wij ziging daarvan : 

"certifikaat voor een handelstandplaats " zal 
betekenen enig zodanig certifikaat als in 
artikel acht-en-tachf1:q van Wet .No. 35 van 
1908 verrneld wordt; 

" handelsterrein" zal betekenen een terrein 
finaal onder artikel vijf van deze wet ter 
zijde gezet; 

"handelsstandplaats " zal betekenen grond die, 
onmiddellik v66r het in werking treden 
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in de plaats gesteld worden " de Mijnkom
missaris". 

(3) Van af en na de gezegde datum zal de Mijn
kommissaris in elk ander mijndistrikt met betrek
king tot enige applikatie voor vernieuwing of 
overdracht van een certifikaat voor een handels
standplaats, of met betrekking tot de kanselatie 
van enig zodanig certifikaat, blijven uitoefenen de 
jurisdiktie die, onmiddelik v66r het in werking 
treden van deze wet, door de Mijnkommissaris 
kon worden uitgeoefend. 

( 4) De Mijnkommissaris kan, na het in werking 
treden van deze wet, enig applikatie voor ver
nieuwing of overdracht van een certifikaat voor 
een handelsstandplaats, toestaan. De Mijnkom
missaris r.al in de Staatskoerant en in een 
in het mijndistrikt cirkulerend nieuwsblad, 
publiceren een kennisgeving, uiteenzettende de 
namen en adressen van de applikanten en de 
geregistreerde nummers en liggingen der stand
plaatsen waarvoor zij respektievelik applikatie 
hebben gemaakt. Zulk kennisgeving zal ver
melden de plaats, vastgesteld voor het horen van 
de applikaties en de datum en het uur aldus vast
gesteld (niet minder zijnde dan veertien dagen na 
de datum van de kennisgeving) en zal de personen 
die wensen bezwaar te maken tegen het ver
nieuwen of overdragen van een certifikaat op
roepen om bij de Mijnkommissaris in te dienen 
en op enige applikant, ten opzichte van wiens 
applikatie bezwaar wordt gemaakt, te dienen een 
schriftelike kennisgeving van zulk bezwaar niet 
minder dan zeven dagen v66r de datum door de 
1\Iijnkommissaris vastgesteld. 

De Mijnkommissaris zal op de vastgestelde 
datum of op enige latere datum zulke applikant · 
en ~mike bezwaarmakende personen horen en 
kan kennis nemen van enige zaak of ding die 
volgens zijn oor·deel een hezwaar uitmaakt tegen 
het vernieuwen of overdragen van een certifikaat; 
met dien verstande dat in zulk geval de Mijn
kommissaris de behandeling van de applikatie 
voor niet mind.er dan vier dagen zal yerdagen 
ten einde de applikant in staat te stellen zijn 
bezwaar tegemoet te komen. 

(5) Bij het uitoefenen van zijn jurisdiktie onder 
. ditartikel kan de Mijnkommissaris weigeren, zonder 
daarvoor redenen op te geven, om het certifikaat 
voor een handelsstandplaats te ver.nieuwen of over 
te dragen, en tenzij de houder van het certifikaat 
v66r het in werking treden van deze Wet de goed
keuring van de gezegde raad, tot zijn geinteres-

·' seerd zijn bij het recht om op meer dan een 
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Het handelen 
op krachtens 

· mijnrecht 
· bezeten gron< I 
verboden met 
zekerc uit
zondcringen. 

Afschr.ffing 
van de onder 
artikel drie
en-tacMig 
van Vvet 
No. 35 van 
1H08 samen
gestelde · 
Raa<l. 

van dez:e wet, als een han<lelsstandplaats 
geregistreerd was onder de hepali ngen van 
Wet No. i35 van 1!)()8. 

2. ( 1) Geen persoon z:al op krachtens mijnrecht 
bezeten gron<l enig handel of he11igheid drij ven 
behalve-

(a) op ·een in artikel zeven-en-.z·evenNg of 
negen-en-zeventip van Wet No. i~;) van 1908 
vermelde standplaats; of 
(b) op een handelsstandplaats ; of 
(c) op een han<lelsterrein ; 

en geen persoon z:al, op een handelsstal\(lplaats of 
handelsterrein enige he11igheid ddjven hehalve die 
van een algemene handelaar of hon<ler \·an eeu 
kaffer-eeth uis. 

Enig persoon, die <le bepalingen van dit artikel 
overtreedt, 11al geacht worden schuldig te ~~~in aan 
de in artikel zr)s-en-ne.qenti.IJ van Wet No. i~5 van 
1908 verrnelde overtreding. 

(2) Ieder amhtenaar helast met het invor
deren van inkomsten en elk mnnicipale raad 
zal de bepalingen van dit artikel in aamner
king nemen bij het toestaan, vernieuwen of over
dragen van enig licentie voor het drijvell van de 
be11igheid van een algemene handelaar of houder 
van een kaffer-eethuis op onder mijnr-echt he
zeten growl, en geen 11odanig licentie r.al geldig 
zijn di~ in str~j(l met dit artikel toegestaan. ver
nieuwd of overgedragen wordt.. 

3. (1) Op <le datum van het in Werking trede11 
van deze Wet, zal de onder artikel drit'-en-tach Nf! 
van Wet No. 35 van 1908 aangestelde l'aad op
houclan te bestaan, en elk op die datum in de 
naam van die raad geregistreerde handelsstand
plaats zal worden geregistreerd in < le naam van 
de Mijnkommissaris van het mijndistrikt \vaarin 
de stanclplaats gelegen is en zal, voor de doeleindeu 
van de Plaatselike Autoriteiten Ordonantie, l~Oi3, 
of enige wijziging daarvan geacht worden een 
belang in door de Kroon bezete11 groiU l te 11ij11. 

(2) Van af en na <lie datum zal dt~ Mijnkom
missaris, in de mijndistrikten .J ohauneshnrg, 
Boksburg en Krugersdorp, met betrekking tot 
enige applikatie vom· <le ven1ieuwing of ove1·draeht 
van een certifikaat voor een handelsstandplaats of 
met hetrekking tot de kanselatie of opschorting 
van enig 11odanig certifikaat, de bij enig cmher
roepen hepaling van de gezegde wet aan de 
gezegcle raad verleewle jnri~Hliktie nitoefeneu, en 
waar in enig zodauig onherroepen hepaling de 
uitdrukking "de raa<l" of "voot·zitter van de 
raad" gebruikt wordt, ':~.al er vom· die nitdrukking 

---·-----·-------------
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Omstandig
heden 
waaronder 
handelsstand
plaatscn 
handels
terreinen 
kunnen 
worden. 

han<lelsstandplaats te handelen, verkreeg, zal de
Mijnkornmissaris een overdracht weigeren indien 
het gevolg zoude zijn dat de houder van het 
certifikaat door de overdracht het recht om te 
handelen zoude verkrijgen, of geinteresseerd 
zoude worden bij het recht om te handelen op. 
meer dan een handelsstandplaats of op een 
handelsstandplaats en een handelsterrein. 

(6) Wanneer Je Mijnkornmissaris overtuigu is 
datde omstandigheden vermelu in onuerartikel (1) 
(a) van artikel vz"er-en-tachti,q van Wet No. 35 
van 1908 opgehouden hebben te bestaan dan zal 
de Mijnkommissa1·is b~i verloop van zes maanden 
kennisgeving in geschrifte door hem gegeven aan 
de houcler van enig certifikaat voor een handels
standplaats dat certifikaat en de licentie voor de 
standplaats kanseleren. 

(7) Een certifikaat voor een handelsstand-
plaats zal, wanneer vernieu wd, op de eerstvolgende 
een-en-dertigste dag van December na de datum 
van vernieuwing verlopen. 

(8) Artikelen twee-en-tachtiy tot en met 
zeven-en-tachtig van Wet No. 35 van 1908, worden 
b~j deze herroepen. 

4. (1) Wanneer wegens enige reden de ver
nieuwing van een certifikaat voor een handels
standplaats geweigerd wordt of enig zodanig 
certifikaat gekanseleerd wordt, zal de stand
plaatslicentie voor die standplaats gekanseleerd 
worden. 

(2) Wanneer zodanig standplaatslicentie gekan
seleerd wordt omdat de grond van de handels
standplaats voor mijndoeleinden of doeleinden 
in verband met mijnen benodigd wordt, kan de 
Mijnkommissaris andere krachtens mijnrecht 
hezeten grond die niet aldus benodigd wordt, 
maar zo nabij de aldus henodigde grond als 
mogelik, als een handelsterrein ter zijde zetten. 
De Mijnkommissaris kan daarop aan de persoon 
wiens bezit van de handelsstandplaats hem 
ontnomen is verlof geven, om op het aldus ter
zijde gezet handelsterrein enig zodanig bezigheid 
als voornoemu te drijven voor zodanig beperkt 
t~jdperk en op zodanige voorwaarden als de 
Minister moge voorschrijven, op voorwaarde dat 
hij periodiek aan de Mijnkommissaris voor het 
recht om zodanig bezigheicl op dat terrein te 
drijven, betale dezelfde som die hij voor huur 
zoude hehhen betaald indien hij een handelsstand
plaats hadde blijven hezitten. Behalve als voor
zegd zullen de bepalingen van onderartikelen (2), 
(3), ( 4), (6), (7) en (8) van het eerstvolgend 
artikel, voor zover dezelve van toepassing zijn, 
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in de plaats gesteld worden " <le Mijnkom
rnissaris''. 

(3) Van af en na de gez;egde datum ;,al de Mijn
kommissads in elk ander rnjjndistrikt met betrek
king tot enige applikatie voor vernieuwing of 
overdraeht van een certifikaat voor een handels
standplaat::;, of met betrekking tot de kanselatie 
van enig z;odanig certifikaat, bl,jven uitoefenen de 
jurisdiktie die, onmiddelik v<'><'n· het in werking 
treden van de;,e wet, · door de Mijnkornmissaris 
kon worden uitgeoefend. 

( 4) De Mijnkommissaris kan, na het in werking 
treden van deze wet, enig applikatie voor ver
uieuwing of overdracht van een certifikaat voor 

· een haudelsstandplaats, toestaan. De Mijnkom
missaris z;al in de 8taatskoeran.t en in een 
in het mijndistrikt cirkulerend nieuwsblad, 
publiceren een kennisgeving, uiteenzettende de 
namen en a<lressen van de applikanten en de 
geregistreerde nummers en liggingen der stan<l
plaatsen waarvoor zij respektievelik applikatie 
hebhen gemaakt. Zulk kennisgeving z;al ver
melden de plaats, vastgesteld voor het horen van 
de applikaties en de datum en het um· aldus vast
gesteld (niet minder z;ijnde dan veertien <lagen na 
de datum van de kennisgeving) en z;al <le persouen 
<Lie wensen hez;waar te maken tegen het ver
nieuwen of overdragen van een certifikaat op
I'oepen om bij de Mijnkommissaris in te dienen 
en op enige applikant, ten opzichte van wiens 
applikatie bezwaar wordt gemaakt, te <lienen een 
schriftelike kennisgeving van z;ulk hezwaar niet 
minder dan z;even dagen vo6r de datum door de 
::VIijnk\ .mmissaris vastgesteld. 

De Mijnkommissaris zal op de vastgestelde 
datum of op enige latere datum zulke applikant 
en zulke hez\vaarmakende personen hm·en en 
kan kennis nemen van enige zaak of ding die 
volgens zijn om·deel een bezwaar uitmaakt tegen 
het vernieuwen of overdragen van een certifikaat; 
met dien verstande dat in zulk geval de Mijn
kommissaris de hehandeling van de applikatie 
voor niet minder dan vier dagen zal verdagen 
ten einde de applikant in staat te stellen 7.:ijn 
bezwaar tegemoet te komen. 

(5) B~i het uitoefenen van zijn jurisdiktie onder 
ditartikel kan de Mijnkommissaris weigeren, zonder 
daarvoor redenen op te geven, om het certifikaat 
voor een handelsstandpla~ts te vernieuwen of over 
te dragen, en tenzij de houder van het certifikaat 
v66r het in werking treden van deze Wet de goed
keuring van de gezegde raad, tot zijn geinteres-
seerd zijn hij het recht om op meer dan een 
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toegepast worden onder de. in dit onderartikel 
vermelde omstandigheden. 

5. (1) Wanneer de Minister van oordeel is dat 
additionele faciliteiten in enig mijndistrikt be
horen te' worden gegeven voor het drijven van de 
bezigheid van een algemene handelaar of homier 
van een kaffer-eethuis op onder mijnrecht be
zeten grond, en dat er geen omstandigheden 
bestaan die het raadzaam maken een standdorp 
op of in de nabijheicl van zodanige grond op te 
richten, kan hij de Mijnkommissaris opdracht 
geven voorlopig zovele terreinen op zodanig 
grond uit te kiezen als hij nodig moge achten. 

(2) Elk uitgekozen terrein zal zijn honderd 
voet in het vierkant, en zal niet minder dan een 
afstand van zes honclerd voet van de ingang tot 

·enig mijn-kompound zijn. 
(3) De M\inkommissaris zal aan de houder van 

het mijnrecht toezenden per vooruithetaalde geregi
streerde brief, kennisgeving van z\in voornemen 
enig zo<lanig terrein voorlopig uit te kiezen, in 
de kennisgeving uiteenzettencle de ligging van 
het voorgesteld terrein en de datum, het uur en 
de plaats waarop hij zitting zal houden om 
bezwaren te horen tegen het finaal terzijde 
zetten van het terrein. De Mijnkommissaris zal 
·die kennisgeving verder eenmaal gedurende 
vier opeenvolgende weken in de 8taatskoerant 
en in een in het m\jnclistrikt cirkulerend 
nieuwsblad publiceren. Na zitting te hebben 
gehouden ten einde de bezwaren (indien die er 
zijn) door de houder van het mijnrecht of door 
andere personen gemaakt tegen het uitkiezen 
van de grond te h01·en, kan de Mijnkommissaris 

· dezelve finaal als een handelsterrein terzijde zetten. 
( 4) Geen grond zal finaal ter zijde worden gezet 

als een handelsterrein, indien de M\inkommissaris 
overtuigd is dat de oppervlakte daarvan door de 
honder van het mijnrecht benodigd wordt voor 
mijndoeleinden of doeleinclen in verband met 
mijnen of in <lien de Mijnkommissaris overtuigd is, 
met inachtneming van het aantal personen 
die wonen of geemployeerd zijn in de nabijheid 
van het voorgesteld terrein, van het aantal 
bestaande handelaren die voorzien in de hehoeften 
van zulke personen en van de afstan<l van het 
voorgesteld terrein van af het naaste dorp, dat 
er geen publieke noodzakelikheid bestaat vo01· de 

. additionele handelsfaciliteiten voornoemd. 
(5) Het recht om de hezigheid van een alge

mene handelaar of houcler van een kaffer-eethuis 
·op een finaal terzijde gezet terrein te drijven, 

Uitkiezen van 
terrcinen 
voor handelen 
op mijngrond 
en beschik
king over hct 
rccht cr op te 
handelen. 
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handelsstandplaats te handelen, verkreeg, zal de· 
Mijnkommissaris een overdracht weigeren indien 
het gevolg zoude zijn clat de homier van het 
certifikaat door de overdracht het recht om te· 
handelen zoude verkrijge11, of geinteresseerd 
zoude worden bij het recht om te handelen op· 
meer dan een handelsstandplaats of op een 
handelsstandplaats en een hanllelsterrein. 

(6) Wanneer de Mijnkommissaris overtuigd is. 
dat de omstandigheden vermeld in onderartikel (1) 
(a) van artikel v'ier-tm-tcu:htirJ van Wet No. i15 
van 1908 opgehouden hebhen te bestaau dan zal 
de Mijnkommissaris b\i verloop van zes maanden 
kennisgeving in geschrifte door hem gegeven aan 
de homier van enig certifikaat voor een handels
standplaats dat certifikaat en de licentie voor de 
standplaats kanseleren. 

(7) JiJen certifikaat vom· een haudelsstaud-
plaats zal, wanneer vernieuwd, op de eerstvolgende· 
een-eu-dertigste dag van December na de datum 
van veruieuwing verlopen. 

(8) Artikelen twee-en-tachtiu tot en met 
ztmen-en-tru:ht'(q van Wet No. i35 van 1908, worden 
hij deze herroepen. 

4. (l) Wanneer wegens enige re<leu de ver
nienwing van een certifikaat voor een handels
standplaats geweigerd wordt of enig zodanig 
certifikaat gekanselee1·d wordt, zal de stand
plaatslicentie vom· die standplaats gekanseleerd 
worden. 

(2) Wanneer zodanig stan<lplaatslicentie gekan
seleerd wordt omdat de grond van de handels
standplaats voor mijndoelein<leu of doeleinden 
in verband met mijnen benodigd wordt, kan de 
Mijnkommissaris andere krachtens mijnrecht 
hezeten grond die niet aldus benodigd wordt, 
maar zo nabij de alclus benodigcle groncl als. 
mogelik, als een handelsterrein ter zijde zetten. 
De Mijnkommissaris kan claarop aan de persoon 
wiens heJ~;it van de hanclelsstandplaatH hem 
ontnomen is verlof geven, om op het aldus ter
z\ide gezet handelsterrein enig zodanig bezigheid 
als voornoerncl te drijven voor zodanig beperkt 
t\jdperk en op zo<lauige voorwaarclen als de 
Minister moge voorschr\jven, op voorwaarde dat 
hij periocliek aan de M\inkommissaris voor het 
recht om zodanig hezigheid op dat terrein te 
drijveu, betale dezelfde som die h\i voor huur 
J~;Oude hebben hetaahl indien hij een han<lelsstand
plaats hadde hlijven hezitten. Behalve als voor
zegd zullen de hepalingen van onderartikelen (2), 
(3), ( 4), (6), (7) en (8) van het eerstvolgend 
artikel, voor zover <lezelve van toepassing zijn, 
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voor zodanig beperkt tijdperk en op zodanige voor
waarden als de Minister moge voorschrijven en 
als vermeld zullen worden in de voorwaarden 
van verkoop zal door de Mijnkommissaris bij 
publieke veiling verkocht worden; kennisgeving 
van voornPmen om enig zodanig recht te verkopen 
zal door de Mijnkommissaris worden gegeven 
eennlaal in elk van vier opeenvolgende weken 
in de Staatskoernnt en in een in het mijn
distrikt cirkulerend nieuwsblad; maar geen 
zodanig recht kan verkregen worden behalve 
door een meerderjarige blanke persoon en 
evenmin door enig persoon tenzij hij door de 
Minister goedgekeurd wordt als zijnde van goed 
karakter. De koopprijs zal zijn een jaarlikse som 
door hem of zijn wettige vertegenwoordiger of 
zijn rechtverkrijgenden gedurende het aldus 
voorgeschreven tijdperk betaalbaar. Na aftrek van 
de onkosten van de verkoop van de eerste betaalde 
jaarlikse som zal het saldo aan de Koloniale 
Thesaurier worden betaald, die, indien het terrein 
private grond is, voor zolang de grond als een 
handelsterrein gebruikt wordt, nit de jaarlikse 
aldus betaalde som aan de geregistreerde eige
naar daarvan zal betalen zodanige som als aan die 
eigenaar betaalbaar zou z~in indien het terrein als. 
een handelsstandplaats geregistreer<l ware krach
tens de bij deze Wet herroepen bepalingen van 
Wet No. 35 van 1908. 

(6) Wanneer de Mijnkommissaris overtuigd is, 
ingevolge de voordracht van de honder van het 
mijnrecht, dat de oppervlakte van de grond die een 
handelsterrein inhondt benodigd wordt voor 
m~jndoeleinden of doeleinden in verband met 
mijnen, zal hij, overeenkornstig de bepalingen van 
dit artikel, andere grond niet aldnsbenodigdzjjnde, 
ter zijde zetten als een handelsterrein. Wanneer · 
zodanig ander terrein aldus ter zijde gezet is, zal 
de aldus benocligde grond ophouden een handels
terrein te zijn, en zal enig alsdan door enig persoon 
gehouden recht, om daarop te handelen, ten einde 
lopen, maar de Mijnkommissaris zal die persoon.op 
dezelfde voorwaarden als die waarop hij het recht 
bezat om handel te drijven op het terrein benodigd 
als voornoemd verlof geven, enig zodanige 
be~r.igheid te <lrijven als in onderartikel (5) vermeld 
wor<lt, op het ander onder dit onderartikel terzijde 
gezet terre in voor zolang het niet voor mijn
doeleinden of doeleinden in verband met mijnen 
benodigd wordt. Indien dat amler terrein private 
grond is, zal er aan de geregistreerde eigenaar· 
daarvan door de Koloniale Thesaurier betaald 
worden zodanig som als aan die eigenaar betaalbaar· 
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toegepast worden onder de in dit onderartikel 
vermelde omstandigheden. 

5. (1) Wanneer tle Minister van om·deel is dat 
;additionele faciliteiten in enig mijndistrikt be
horen te worden gegeven voor het drijven van de 
bezigheid van een algemene handelaar of houder 
van een kaffer-eethuis op onder m~jnrecht be
zeten grond, en clat er geen omstandigheden 
bestaan die het raadzaam maken een standdorp 
·op of in de nabijheid van zodanige grond op te 
.richten, kan hij de Mijnkommissaris opclracht 
geven voorlopig zovele terreinen op zodanig 
groml uit te kiezen als hij nodig moge achten. 

(2) Elk uitgekozen terrein zal zijn honderd 
voet in het vie~·kant, en zal niet minder dan een 
afstand van zes honderd voet van de ingang tot 
·enig m~jn-kompound zijn. 

(3) De Mijnkommissaris zal aan de houder van 
het mijnrecht toezenden per vooruithetaalde geregi
·streerde brief, kennisgeving van z~jn voornemen 
enig zodanig terrein voorlopig uit te kiezen, in 
de kennisgeving uiteenzetten(le de ligging van 
het voorgesteld terrein en de datum, het uur en 
-de plaats waarop hij zitting zal houden om 
bezwaren te hm·en tegen het finaal terzijde 
zetten van het terrein. De Mijnkommissaris zal 
·die kennisgeving verder e(mmaal gedurende 
vier opeenvolgencle weken in de Staatskoerant 
en in een in het mijndistrikt cirkulerend 
nieuwshlad publiceren. Na zitting te hebben 
gehouden ten einde de hezwaren (indien <lie er 
zijn) door de houder van het mijnrecht of door 

;andere personen gemaakt tegen het uitkiezen 
van de grond te hm·en·, kan de M~jnkommissaris 
·de.r.elve finaal als een handelsterrein terzijde zetten. 

(4) Geen grond zal finaal ter zijde worden gezet 
~als een handelsterrein, indien de M~jnkommissaris 
·overtuigd is dat de oppervlakte daarvan door de 
houder van het m~jnrecht henodigd wordt voor 
mijndoeleinden of doeleinden in verhand nwt 
mijnen of indien de M~jnkommissaris overtuigd is, 
met inachtneming van het aantal personen 
,die wonen of geemployeerd zijn in de nabijheid 
van het voorgesteld terrein, van het aantal 
.bestaande handelaren die voorzien in de hehoeften 
van zulke personen en van de afstand van het 
voorgesteld terrein van af het naaste dorp, clat 
er geen publieke noodzakelikheid bestaat vom· de 

. additionele handelsfaciliteiten voornoemcl. 
(5) Het recht om de hezigheid van een alge

mene handelaar of houder van een kaffer-eethuis 
,op een finaal terzijcle gezet terrein te <lrijven, 

U i tkiezen van 
terreinen 
voor handclen 
op mijngrond 
en beschik
king over het 
recht er op te 
handelen. 
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van 1910. 
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zou zijn indien het terrein een handelsstandplaats 
ware. 

(7) Een onder dit artikel verkregen recht om de 
bezigheid van een algemene handelaar of houder 
van een kaffer-eethuis op een handelsterrein te 
drijven, kan, onderworpen aan de voornoemde 
voorwaarden, overgedragen worden aan enig 
meerderjarige blanke persoon, door de :1\'finister 
goedgekeurd als zijnde van goed karakter, met dien 
verstande clat kennis in geschrifte van het voor
nemen om over te dragen, uiteenzettende de 
naam en het adres van de persoon aan wie 
de overdracht moet worden gegeven, aan de 
Mijnkommissaris worde gegeven niet minder 
dan elm maand v66r de overdracht van kracht 
zal worden. 

(8) Wanneer enig persoon krachtens dit artikel 
gerechtigd is geworden enig zodanige voornoemde 
bezigheid op een handelsterrein te drijven, zal de 
Mijnkornmissaris aan hem een dokument toe
zenden overeenkomstig de b~i regulatie voorge
schreven vorm dat de machtiging zal zijn voor de 
amhtenaar belast met de invordering van inkom
sten of municipale raad (al naar het geval moge 
z~in) om een licentie om de voornoemde bezigheid 
op dat handelsterrein te drijven, uit te reiken, te 
vernieuwen of over te dragen (al naar het geval 
moge zijn). 

6. \Vanneer enige grond als een han<lelsterrein 
onder deze Wet terzijde gezet wordt, zal de 
Mijnkommissaris bakens daarop Iaten oprichten 
en een kaart daarvan Iaten opstellen en in zijn 
kantoor blijven berusten. De onkosten van het 
oprichten van de bakens en het opstellen van de 
kaart zullen worden geacht deel uit te maken 
van de kosten van de verkoop voor de doeleinden 
van onderartikel (5) van artikel V'i:Jf, maar onder 
de omstandigheden vermeld in onderartikel (2)van 
artikel vim· en in onderartikel (6) van artikel mjf 
zullen de kosten van het aldus oprichten van 
bakens en opstellen van kaarten uit de publieke 
inkomsten betaald worden. 

7. Bij het uitvoeren van enige machten of 
plichten of bij het uitoefenen van enige jurisdiktie 
hem bij deze wet verleend of opgelegd, zal de 
Mijnkommissaris handelen overeenkomstig zo
danige opdrachten als hem van tijd tot tijd door 
de Minister mogen worden gegeven, die, binnen 
het in elk geval bij regulatie voorgeschreven tijd
perk, enig door de Mijnkommissaris onder deze 
wet verrichte handeling of gegeven beslissing kan 
bekrachtigen, ter zijde zetten, of wijzi.gen. 

Afbakenen 
van 
handels
terreinen. 

Mijnkommis
saris moet 
handelen 
overeen
komstig de 
opdrachten 
van de 
Minister. 
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voor zo<lunig Leperkt t\i<lperk en op zodanige vom·~ 
waurden als de Minister moge voorschr\jven en 
als vermeld zullen worden in de voo1·waarde1J 
van verkoop zal door de Mijnkommissaris hij 
pnl>lieke veiling verkocht worden; kennisgeving 
van voornt>men om enig zouanig recht te verkopen 
zal door de Mijnkommissaris worden gegeven 
eenmaal in elk van vier opeenvolgencle weken 
in <le Staatskoerant en in een in het mijn
distrikt cirkulerend nieuwshlad: maar geen 
zodanig recht kan verkregen worden behalve 
door een meerderjarige hlanke persoon en 
evenmin door enig persoon tenz\i hij <loor de 
Minister goedgekeurd wordt als zijn<le van goed 
karakter. De kooppr\is zal zijn een jaadikse som 
door hem of zijn wettige vertegenwoor<liger of 
z\in rechtverkr\jgenden gedurende het aldns 
voorgesch1·even tijdperk betaalhaar. Na aft.rek van 
<le onkosten vau de verkoop van de eerste betaal<le 
jaarlikse som zal het saldo aan de Koloniah-l 
'fhesam·ier worden hetnald, die, indien het terrein. · 
private grond is, voor ;~;olang de growl ah; e.en 
han<telsterrein gehrnikt wol'dt, nit de jaal'likse · 
aldus hetaalde som aan de geregistreerde. eigt~--' 
IHWl' dam·van ;~;al hetalen zodanige som ah; aau die. 
eigenaar hetaalbaar zon z\jn indit>n het ter1·ein als. 
een handelsstandplaats ge1·egistrt>er<l ware kl·ach
tens de hij deze Wet hel'l'oepen bepal ingt>n van 
\Vet No. i~5 van 1~)08. 

(G) "'.,.~mneer de M~jnkommissariH ovet·tuig<l is, 
ingevolge de voordracht van de houder van het 
mijnrechC dat. de oppervlakte van de groll<l <lie een 
lunHlelsterrPin ii1hondt benocligd wordt vo{n·· 
m\imloelt>inden of doeleinden in vel'hand niet 
mijneu, zal h\i, ovet·eenkomstig de hepalingen van 
dit artikel, an<lere grond niet aldus beno<lig<l zijnde,. 
ter zijde zetten als een handelstel'l'eiu. \Vanneer 
zodanig ander tt>rrein aldus te1· ;~;ijde gezet is, zal 
de nldns henodigde grond ophon<len een lum<lels- ·• 
tel'l'ein te ;~;ijn, en zal enig alsdan doo1· enig persoon 
gehonden recht, om dam·op te handelen, ten einde · 
lopen, maar de Mijnkouunissm·is zal die persoon op 
dezelfde vom·waarden als die wam·op hij het recht 
lwzat om handel te dr\jven op het tert•t>in henodigd 
als voornoemd verlof geveu, enig zodanige · 
bezigheid te ddjven als in mHlerm·t.ikel (f>) verrneld · 
wordt, op het ander mHler dit ondt>1·artikel terzijde 
gezet terrein vom· zolang het niet voo1· mijn-; 
doeleinden of doelein<len in verband met mijnen 
henodigd wordt. Indien dat ander t~~1Tei11 private 
gt·oud is, zal er aan de geregistrem·< le eigenaar · 
daarvan door de Koloniale Thesaul'ier betaald1 
w<mlen zodanig som als aan die eigenaar hetaalbaar; 
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W "/t Het belasten 
.~ · ' · van handelsNo. l3, 

van 191 0. standplaats 
en handels
terreinen. 

Regulaties. 

Titel en 
datum va11 
in werking 
treden van 
wet. 

8. Enig huurkontrakt van een handelsstand
plaats of enig recht onder deze Wet verkregen om 
bezigheid te drijven op een handelsterrein zal 
geacht worden een belang in grond te zijn 
voor de doeleinden van de definitie van " belast
bare eigendom " in de Plaatselike Autoriteiten 
Belastings Ordonantie 1903 of engie wijziging 
daarvan, en de houder van zodanig huurkontrakt 
of van zodanig recht 7;al geacht worden te z~jn 
de "eigenaar" voor de doeleinden van de gezegde 
Ordonantie of enige wijziging daarvan. 

9. (1) De Gouverneur-in-Rade kan, van tijd 
tot tijd, regulaties niet in strijd met de bepalingen 
van deze wet, maken, wijzigen, of herroepen, voor 
het beter uitvoeren van de oogmerken en doel
einden daarvan ingesloten inter alia het voor
komen van monopolies van de handel in de nab~i
heid van mijnen. 

(2) Aile zodanige regulaties en elke wijziging of 
herroeping daarvan J~;uilen, binnen zeven dagen na 
publikatie, op de tafels van het Parlement gelegd 
worden indien het Parlement alsdan zitting heeft, 
of, indien het alsdan geen zitting heeft, binnen 
zeven dagen na de aanvang van zijn eerstvolgende 
zitting. 

10. Deze wet kan voor aile doeleinden aange
haald worden als Het Handelen op M\ingronden 
Regelings Wet, 1910, en zal niet in werking 
treden tenzij en totdat de Goeverneur bij Prokla
matie in de Staatskoerant zal hebben afgekondigd 
dat het Zijn Majesteit behaagd heeft deze wet niet 
af te keuren en daarna zal dezelve in werking 
treden op zodanige datum als de Goeverneur in 
dergelijke Proklamatie zal afkondigen. :~:, 

WET No. 14 VAN 1910.] [Trad in werking 17 Mei 1910. 

NV:.e1t4 EEN WET 
van 1910· Om de Winkeluren Wet, 1908 (Wet No. 32 van 1908) 

en de Winkeluren Wij.zigingswet 1909 (Wet No. 29 
van 1909) te wij.zigen. 

(Goedgekeurd 28 April 1910.) 

ZI.J HET V ASTGESTELD door Zijn Majesteit de Koning 
op en met advies en konsent van de Wetgevende Raad 

en vV etgevende V ergadering van de rrransvaal als volgt :-
1. Artikelen Ze8 en elfvan de Winkeluren Wet, Herroeping 

1908, alsook zoveel van de Schedule van die van wetten. 
wet als betrekking heeft op aziatiese teekamers of 

* Zie Prokl. No.8 van 1910 (Staat8koerant, 17 Junie 1910, p. 161) bekend 
makende Z:ijn Majesteits goedkwring en datum van in werking tre;len van 
Wet als 18 Junie 1910. 
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zou z~jn indien het terrein een handelsstandplaats 
ware. 

(7) Een onder dit artikel verkregen recht om de 
hezigheid van een algemene handelaar of houder 
van een kaffer-eethuis op een handelsterrein te 
dr~jven, kan, onderworpen aan de voornoemde 
voorwaarden, overgedragen worden aan enig 
meerrlerjarige blanke persoon, door de Minister 
goedgekeurd als zijnde van goed karakter, met dien 
verstande <lat kennis in geschrifte van het voor
nemen om over te dragen, uiteenzettende de 
naam en het adres van de persoon aan . wie 
de. overdracht moet worden gegeven, aan' de 
M\jnkommissaris worde gegev:en niet rninder 
dan een maand VOCH' de ovenhacht 'vall kracht 
;~,al worden. · · : 

( 8) vVa.nneer enig persoon krachtens dit artik~( 
gerechtigd is geworden enig zodanige voorno~mqe 
he;~,igheid op een han<lelsterrein te drijven, zal de 
:Mijnkommissaris aan hem een <lokument :toe ... 
zenden overeenkomstig de b~j regulatie VOOl'ge,! 

schreven vorm dat de machtiging ;~,al zijn voor de. 
amhtenaar belast met de invordering van inkom'" 
sten of nnmicipale mad (al naar het geval moge 
Ain) om een licentie om de voornoemde bezigheid 
op dat han<lelsterrein te drijven, uit te reiken, te 
vernienwen of over te dragen (al naar bet geval 
moge zijn ). 

6. \Yanneer enige grond als een han<lelsterrein 
onder deze Wet terz~jde gezet wordt, zal de 
l\I~jnkommissaris bakens. daarop laten oprichten 
en een kaart daarvan laten opstellen en in zijn 
kantoor bl~jven berusten. De onkosten van het 
oprichten van tle bakens en het opstellen van de 
lmart zullen worden geacht deel uit te maken 
van de kosten van de verkoop voor de doeleinden 
van onderartikel (5) van artikel V~Jf, maar onder 
de omstandigheden vermeld in onderartikel (2)van 
artikel uif~l' en in onclerartikel (6) van artikel mjj 
;.mllen dt> kosten van het \,alclus oprichten van 
hakens en opstellen van kaart,en nit de publieke 
iukomsten betaald worden. 

Afbak~iten 
van 
haudels
terrcinen. 

7. Bij het uitvoeren van enige machten of Mijnkommis
plichten of hij het uitoefenen van euige jurisdiktie saris moet 
hem bU tleze wet verleend of opgelegd, zal de han~elen 
~,T" k · • } d } k t' OVClCCII· 
~n~Jl.l onnmssar1s 1an e en overe~n oms .. Ig zo- komstig de . 
damge opdrachten als hem van tiJd tot hJd door, opdrachten 
de :l\finister mogen worden gegeven~ die, binnen va.rt .de 
het in elk geval b~j regulatie voorgesch1·even tijd- lVhmster. 
perk, enig door de :Mijnkommissaris onder deze 
wet verrichte handeling of gegeven beslissing kan 
hek1·achtigen, ter zijde zetten, of wijz1gen. 

Wet 
No. 13. 

van i910. 
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:aziatiese eethuizen, artikel twee, onderartikel (1) 
' van artikel drie, en artikel v£er van de Winkeluren 

Wijzigingswet, 1909, worden bij deze herroepen. 

2. A.rtikel vier van de Winkeluren Wet, 1908, zal 
van toepassing zijn binnen de municipaliteit van 
Witbank en binnen een afstand van v~if mijl~n 
van af de naastbijzijnde grens daarvan. 

3. De uren, waarna, krachtens de hepalingen 
van de Winkeluren Wet, 1908, het een winkel niet 
veroorloofd zal zijn open te zijn of te blijven en 
·de dagen waarop krachtens de bepalingen van de 
gezegde wetten het een winkel niet veroorloofd 
zal zijn open te zijn zullen niet van toepassing 

. zijn op-
(a) Spoorweg-boekwinkels; 
(b) restauraties, teekamers, eethuizen (niet 
zijnde kaffer-eethuizen), bakkerswinkels en 
ban ketwinkels ; 
(c) winkels alwaar de verkoop van verse 
melk of vruchten of groenten of bloemen de 
hoofdhezigheid is die daarin gedreven wordt ; 

met dien verstande, dat het niet wettig zal 
zijn enig zodanige plaats open te houden tussen 
twaalf uur middernacht en zes uur in de 
voormiddag. 

4. Op een publieke feestdag, of op een 
Zondag, of na de sluitingsuren van winkels voor
geschreven door artikel v£er of artikel vijf van de 
WinkelurE:n Wet, 1908, zal geen persoon in enig 
in alinea's (b) of (c) van het laatstvoorafgaand 
artikel genoemde winkel, verkopen, voor verhruik 

· of gebruik buiten het terrein van die winkel, enig 
artikel behalve verse melk, verse bloemen of 
verderfelike voedingstoffen. 

5. (1) Ieder winkelier, die enige in alinea's (b) 
·en (c) van artikel dr·ie van deze Wet genoemde 
bezigheid drijft en die een of meer winkel
bedienden employeert zal in zijn winkel een 
presentie-register of hoek houden. Ieder in die 
winkel geemployeerde winkelbediende zal, iecler 

· dag gedur.ende welke hij ah~o geemployeerd is 
. en dadelik bij het aanvangen van werk, in dat 
presentie-register of hoek een getrouwe aan
tekening inschrijven van het 'uur en de minuut 
waarop hij met werken begint en bij staking 
van het werk een ware aantekening doen van 
het uur en de minuut waarop hij het werk staakt. 

Artikel v·ier 
van Wet No. 
H2 van 1908 
van toepassing 
te zijn op de 
Witbank 
Municipali
teit. 

V rijstelling 
van zekere 
1 o kalitei ten 
van uren voor 
sluiting voor
geschreven in 
Wet No. 32 
van 1908 • 

Verbod van 
verkopen in 
restaurants, 
tcehuizcn, 
enz., op Zon
dagen of 
pu blieke feest
dagen na 
sluitingsuren, 
behalve ter 
verbruiking 
op de 
lokaliteit. 
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Wet Het belasten 8. ~Jnig huurkontrakt van een hand.elsstand
plaats of enig recht onder deze Wet verkregen om 
bezigheid te drijven op een hand.elsterrein zal 
geacbt worden een helang in grond te zijn 
voor de doeleinden van de definitie van " belast
hare eigendom" in de Plaatselike Autoriteiten 
Belastings Ordonantie 1903 of engie w~jziging 
d.aarvan, en de hoU<ler van zodanig huurkontrakt 
of van zodanig recht zal geacht worden te zijn 
de '' eigenaar" voor de doeleinden van de gezegde 
Ordonantie of enige wijziging daarvan. 

No. f 3 van handels
van 1 91 0. stand plaats 

en handels
terreinen. 

Rcgulaties. 

Titel en 
datum van 
in werking 
tredcn van 
wet. 

9. (1) De Gouverneur-in-Rade kan, van tijd. 
tot tijd, regulaties niet in strijd met de bepalingen 
van deze wet, maken, wijzigen, of herroepen, voor 
bet heter uitvoeren van de oogmerken en doel
einden daarvan ingesloten intm· alia bet voor
komen van monopolies van de handel in de nah,i
heid van mijnen. 

(2) Alle zodanige regulaties en elke wijziging of 
herroeping <laarvan zullen, binnen zeven dagen na 
puhlikatie, op de tafels van het Parlement gelegd 
worden indien bet Parlement alsdan zitting heeft, 
of, indien bet alsdan geen zitting heeft, hinnen 
zeven dagen na de aanvang van zijn eerstvolgende 
zitting. 

10. Deze wet kan voor alle doeleinclen aange
haald worden als Het Handelen op M~jngronden 
Regelings Wet, 1910, en zal niet in werking 
treden tenz'i en totdat de Goevernenr bij Prokla
matie in de Staatskof?rant zal hebben afgekondig<l 
dat bet Zijn Majesteit behaagd heeft deze wet niet 
af te kenren en daarna zal dezelve in werking 
treden op zodanige datum als de Goeverneur in 
dergelijke Proklamatie zal afkondigen. ':l< 

WET No. 14 VAN lHlO.J [Trad in wer king 17 M ei 1 ~H 0. 

N~ett4 EEN WET 
van 1910. 

Om de Winketuren Wet, 1908 (Wet No. 32 van 1908) 
en de Winkeluren Wijzigingswet 1909 (Wet No. 29 
van 1 909) te wijzigen. 

( Goed,qekeurd 2R April HIJ 0.) 

ZI.J H~J1, V ASrrGESrrELD door Zijn Majesteit de Koning 
op en met advies en konsent van de Wetgevende Raad 

en "\V etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
< 1~ Artikelen zes en e?/'van de Winkelnren Wet, Herrocping 

l~OR, alsook zoveel van de Schedule van die van wettcn. 
wet als hetrekking heeft op aziatiese teekamers of 

* Zie ~:old. ~o. s.van 1910 (Staat.~koerant, 17 ,Junie 1!)10, p. Hil), hckend 
makende ZIJn MaJestmts goedkturing en datum van in werking trcden van 
Wet als 18 Junie 1910. ' Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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KRACHT WET. 

(2) Elk presentie-register of boek zal te allen 
tijde gedurende bezigheidsuren open zijn voor · 
inspektie door enig magistraat, politiebeambte of 
ander persoon, die behoorlik gemachtigd is het
zelve te inspekteren. 

(3) De Koloniale Sekretaris kan van tijd tot 
tijd door kennisgeving in de Staatskoerant·· 
regelen maken, wijzigen of herroepen, de· 
aard en wijze bepalende waarop presentie-registers 
of boeken dienen gehouden te worden in de 
winkels waarop de bepalingen van dit artikel van 
toepassing zijn. 

(4) Enig winkelier die verzuimt of in gebreke 
bl~ift om de bepalingen van dit artikel of van 
enige dam·onder gemaakte regelen na te komen 
of uit te voeren, of enig persoon die opzettelik 
verzuimt om enige van de in onderartikel (1) 
voorschreven aantekeningen in te schrijven, of 
het doen van zulke aantekeningen verhindert, 
of opzettelik een valse aantekening doet, of 
gelast of toelaat of oogluikend duldt dat enig 
valse aantekening gedaan wordt, 7.al heschouwd 
worden als de bepalingen van deze wet te hebben 
overtreden. 

6. Enige voor een overtreding van. de 
Winkeluren Wet, 1908, bepaalde strafbepalingen 
kunnen worden opgelegd voor een overtreding 
van enig bepaling van deze Wet. 

7. Deze Wet kan voor aile doeleinden aan
gehaald worden als de Winkeluren Verdere 
Wijzigingswet, 1910, en zal gelezen worden als 
een geheel met de Winkeluren Wet, 1908, en de 
Winkeluren Wijzigingswet, 1909, en zal in 
werking treden op de datum van de eerste 
publikatie daarvan in de Staatskoe,rant als een 
wet.':!< 

WET No. 15 VAN l~HO.J 

EEN WET 
Om voorziening te maken voor het Licentieren van 

Personen die Ondernemingen Drijven voor het _ 
Verzorgen van Kracht en voor andere doe1einden. 

( Goedgekeurd 28 April 1910.) 

ZIJ HErr VASTG~srrELD door Zijn Majesteit de Koning· 
op en met adv1es en konsent van de Wetgevende Raad 

en W etgevende V ergadering van de Transvaal als volgt :-
Uitlegging 1. In deze Wet, tenzij in strijd met de samen-
der woorden. hang, zal 

*De Wet wercl voor de eerstc maal gepubliceerd in de Staatskoeram vanJ 
17 1\'Iei 1910. 
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WINKELUREN VERDERE WIJZIGINGSWET. lli', 

:aziatiese eethuizen, artikel tu.:ee, onderartikel (1) 
van artikel drie, en artikel m·er van de Winkeluren 
Wijzigingswet, 1909, worden hij deze hlilrroepen. 

2. Artikel vier van de Winkeluren Wet, 1908, zal 
van toepassing zijn binnen de municipaliteit van 
Witbank en binnen een afstand van v\if mijlPn 
·van af de naastbijzijnde grens daarvan. 

3. De uren, waarna, krachtens de hepalingen 
van de Winkeluren Wet, 1908, het een winkel niet 
veroorloofd zal zijn open te zijn of te bl\iven en 
·de dagen waarop krachtens de bepalingen van de 
.gezegde wetten het een winkel niet veroorloofd 
J~.;al zijn open te zijn zullen niet van toepassing 

•zijn op-
(a) Spoorweg-hoekwinkels ; 
(b) restauraties, teekamers, eethuizen (niet 
zijnde kaffer-eethuiJ~.;en), bakkerswinkels en 
banketwinkels ; 
(c) winkels alwaar de verkoop van verse 
melk of vruchten of groenten of bloemen de 
hoofdhezigheid is die daarin gedreven wordt; 

met dien verstande, dat het niet wettig zal 
zijn enig zodanige plaats open te houden tussen 
twaalf uur mid<lernacht en zes uur in <le 
voormidclag. 

4. Op een publieke feestdag, of op een 
Zonclag, of na <le sluitingsuren van winkels voor
geschreven door artikel vier of artikel mjj' van de 
Winkelurtn Wet, 1908, J~.;al geen persoon in enig 
in alinea's (b) of (c) van het laatstvoorafgaand 
artikel genoemde winkel, verkopen, voor verbruik 

·of gebruik buiten het terrein van die winkel, enig 
artikel behalve verse melk, verse bloemen of 
verclerfelike voedingstoffen. 

5. (1) Ieder winkelier, die enige in alinea's (b) 
. en (c) van artikel drie van deze Wet genoemcle 
bezigheid drijft en die een of meer winkel
bedienden employeert zal in zijn winkel een 
presentie-register of boek houden. Ieder in die 
winkel geemployeerde winkelbediende zal, ieder 

· dag gedurende welke hij alzo geemployeerd is 
-en dadelik hij het aanvangen van werk, in dat 
presentie-register of hoek een getrouwe aan
tekening inschrijven van het uur en de minuut 
waarop h\i met werken hegint en bij staking 
van het werk een ware aantekening doen van 
het uur en de minuut waarop hij het werk staakt. 

Artikel 1:im· 
van Wet No. 
32 van 1908 
van toepassing 
te zijn op de 
Witbank 
:\1nnicipali
teit. 

V rij stelling 
van zekere 
lolmliteiten 
van uren voor 
slniting voor
geschreven in 
Wet No. 32 
van 1908. 

Verbod van 
vcrkopcn in 
restaurants. 
teehuizen, · 
cnz., op Zon
dagen of 
pn blieke feest
dagen na 
sluitingsuren, 
behalve ter 
verbruiking 
op de 
lokaliteit. 

Presentie
l~jst te 
worden 
gehouden. 
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KRACHT WET. 

"raad" betekenen de krachtens deze Wet 
samengestelde raadgevende raad; 

"aanvang van deze Wet" betekenen de datum 
waarop deze Wet in wer king trad ; 

" verbruiker " betekenen een persoon die door 
een licentiehouder met kracht verzorgd 
wordt of gerechtigd is verzorgd te worden ; 

'" verdelingsgeleiding" betekenen een licentie
houders bovengrondse of ondergrondse 
geleider of andere middelen van krachts
overbrengen naar en ingaanile een trans
formatiegebouw of ander punt op het 
eigendom van een verbruiker en in het 
geval van bovengrondse gelejders insluiten 
een lijn of lijnen van pale11 met enige 
geleiders daaraan verbonden; 

"centrale" betekenen een station waarin 
kracht van een licentiehouders overbrengst
geleiding genomen wordt en in spanning 
getransformeerd of in vorm veranderd 
wordt en daarna naar transformatie
gebouwen of door een verdelingsgeleiding 
overgebracht ; 

"krachtcentrale" rbetekenen een station waar 
kracht direkt ontwikkeld wordt dool" 
middel van kool of andere brandstof of 
door mid del van water of door enige anJere· 
middelen, en insluiten alle werken, spoor
weg uitwijkplaatsen, kool en as ophopings
plaatsen, werkplaatsen, magaz\inen, woon
en kosthuizen, ontspanningskamers, en 
andere grond, gehouwen en werken nodig 
voor of behorende tot zodanig centrale ;. 

'' Goeverneur" betekenen de ambtenaar die 
alsdan de Regering van deze Kolonie 
bestuurt, handelende op en met advies 
van de Uitvoerende Raad daarvan ; 

" licentie " betekenen een krachtens deze Wet 
verleende licentie voor het ontwikkelen en 
overbrengen, verdelen, of op enige andere 
wjjze verzorgen van kracht twintig miljoen 
eenheden gedurende enig jaar te hoven 
gaande; 

"' licentiehouder" beteken8n de houder van 
een licentie ; 

"Minister" betekenen de Minister van Mijn
wezen, of enig andere Minister aan wie de 
Goeverneur van tijd tot tijd het hestuur 
van deze Wet moge op<lragen ; 

" kracht " betekenen, voor afstand bedoelde 
kracht, verkregen van elektriciteit of ge
perste lucht, of verkregen van enig andere 
bron die bij proklamatie van de Goeverneur 
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(2) Elk presentie-register of l>Oek 11al te allen· 
tijde gedurende be11igheidsuren open 11jjn voor 
inspektie door enig magistraat, politiebeamhte of 
ander persoon, die hehoorlik gemachtigd is het-
Jo~elve te inspekteren. · 

(3) De Koloniale Sekretaris kan van t~id tot 
tijd door kennisgeving in de 8taatskoerant' 
regelen maken, wijzigen of hel'J'oepen, de 
aard en w~j11e hepalende waa1·op presentie-registers · 
of boeken dienen gehouden te worden in de 
winkels waarop de l>epalingen van dit artikel Vall 

toepassing z~jn. 
( 4) Enig winkelier die verzuimt of in gebreke · 

hl~ift om de bepalingen van dit m·tikel of vall 
enige danron' let· gemaakte 1·egelen na te komen 
of uit te voeren, of enig persoon die opzettelik. 
verzuimt om enige van de in ouderartikel .(1) 
voorschreven mmtekeningen in te schrijven, of· 
het doen van znlke aantekeningen verhindert,. 
of op.zettelik een valse aantekening doet, of 
gelast of toelaat of oogluikend duldt dat enig 
valHe aantekening gedaan wordt, zal heschouwd 
worden als de bepalingt>n. van deze wet te hebhm1 
OV(:'J'tre( len. 

6. Enige vom· een ove1·treding van de
\Vinkeluren Wet, 1~)()8, hepaahle strafbepalingen. 
knnnen worden opgelegd vom· een overtl'eding 
van enig bepaling van <leze Wet. 

7. Deze Wet kan vom· alle 'loeleiuden aan- · 
gehaald worden als de Winkeluren Verdei·e 
Wijzigingswet, l~HO, en zal gelezen worden als. 
een geheel met de vVinkeluren vVet, 1~308, en de· 
Winkeluren W~jzigingswet, 1~)0~), en zal in . 
werking tredeu op de datum van de eerste 
publikatie daarvan in de Staat.~kof'rant alH eeu, 
wet. :r. 

WET No.};) VAN J!IJO.J 

EEN WET 
Om voorz:ien:ing te maken voor het L:icent:i~ren van· 

Personen die Ondernem:ingen Drijven voor bet 
Verzorgen van Kracht en voor andere doele:inden. 

(GoedgekeuJ'd 28 April l!HO.) 

ZI.J H.E'r V AS'l'GES't'.ELD do<n· Zijn Majesteit de Koning 
op en met. a<lvie~ en konsent van de Wetgevende Raad 

en W etgeveude V ergadel'ing van de Transvaal als volgt :-
Uitlegging 1. In deze \Vet, teuzij in stl'~jd met de samen-
dcr woordeu. hang, zal 

* Uc Wet wcnl voor de cen;tc maal gcpubliccenl in de StaatRkoerant van. 
t7 Mei uno. · Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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in ue Staatskoerant verklaaru moge worden 
een bron ter verkrijging van kracht te z\in ; 

"regulatie" betekenen een krachtens deze Wet 
gemaakte regulatie ; 

" overbrengstgeleiding " betekenen een licentie
houders bovengrondse of ondergrondse 
geleider of andere middelen van over
hrengen van kracht van en tussen de 
licentiehouders krachtcentrale en centralen 
en in het geval van bovengrondse geleiders 
insluiten een lijn of lijnen van palen met 
enige daaraan verbonden geleiders ; 

"transformatie-gebouw "betekenen een station 
dat 6f op of in de nabijheid is van een 
verbruikers eigendom en waarin kracht 
in spanning getransformeerd of in vorm 
veranderd wordt, ten einde kracht te 
verzorgen aan een verbruiker; 

"onclerneming " betekenen de bezigheid met 
alle daaraan toebehorende baten enschulden 
in de Kolonie die krachtens deze Wet aileen 
onder de machtiging van de licentie ge
dreven zal worden. 

2. (1) Bij de aanvang van deze Wet zal er een 
raadgevende raad samengesteld worden, bestaande 
uit niet meer dan vjjf personen en genoemd de 
" Krachtondernemingen Raad ". De Goeverne
ments-m\iningenieur zal een van zodanige 
personen zijn en zal voorzitter z\in van de 
raad en de andere leden zullen van t\iu tot t~id 
door de Goeverneur aangesteld worden ; aile leden 
zullen ambtenaren in de publieke of spoorweg 
dienst zijn. 

(2) De raacl zal, boven en behalve, enige andere 
hem bij deze Wet opgelegde plichten, de Minister 
advies geven omtrent enige zaak in verband met 
het bestuur van deze Wet, die hij naar dezelve zou 
mogen verwijzen. 

(3) De raacl zal al de in de Kommissies Mach ten 
Ordonantie, 1902, omschreven machten, hevoegd
heden en voorrechten bezitten. 

LICENTIEREN VAN KRACHTONDERNEMINGEN. 

3. (1) Van en na de aanvang van deze vVet zal 
geen persoon, behalve de raad van een munici
paliteit, behalve zoals in onderartikel (2) 
van dit artikel is hepaald, oprichten of instellen 
enig machinerie of toebehorenden of drijven of 
zich op enige w\ize hegeven in enige onder
neming, voor het verzorgen aan enige andere 
personen van kracht, twintig miljoen eenheden 
in enig Mm jaar te hoven gaande, tenz\i die onder 
nt~ming onder deze Wet gelicentieerd zij. 
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"raad " betekenen de k1·achtens deJ~:e Wet 
samengestelde raadgevende raad ; 

" aanvang vah deze Wet" betekenen de datum 
waarop deze Wet in werking trad ; 

" verbruiker " betekenen een persoon die door 
een licen tiehouder met kracht verzorgd 
wordt of gerechtigd is verzorgd te worden ;. 

'" ve1·delingsgeleicling" betekenen een licentie
houders bovengronclse of ondergrondHe 
geleider of andere middelen van krachts
overbrengen naar en ingaande een trans
formatiegebou w of ander punt op het 
eigendom van een verbruiker en in het 
geval van bovengrondse gelejders insluiten 
een 1\in of Ujnen van palen met enige 
gel eiders <laaraan verhonden ;. 

'"centrale" betekenen een station waa.rin 
luacht van een licentiehouders overbrengst
geleiding genornen wordt en in spanning 
getransformeerd of in v,orm veranderd 
wo1·dt en daarna Haai" transformatie
gebouwen of door een verdelingsgeleiding 
overgebracht ; 

" krachtcentrale" betekenen een Htation waar· 
kracht direkt outwikkeld w<n·dt do·l~r 
mi< ldel van kool of andere brandstof of . 
door mid<lel van water of doo1· enige andmre· 
middelen, en insluiten alle· 'verken, spom·
weg nitwjjkplaatsen, kool en as ophopings-. 
plaatsen, werkplaatsen, magazijne11, woon
en kosthuizen, ontspanningskamers; en .. 
andere gron<l, gebouwen en werken nodig 
voor of behorende tot J~:odanig centrale:;~, 

•• Goevernenr" betekenen de ambtenaar die· 
alsdan de Regeriug van deze Kolon'iB·, 
hestunrt, lmndelenlle op en met ad vies·. 
vall de Uitvoerende Haad daarvan ; 

"licentie" hetekenen een luachtens deze Wer '· 
verleende licentie vom· het ont.wikkelen en 
overbrengen, verdeleu, of op enige andei'e) 
wijJ~:e verzorgen van .kmcht twintigrniljo(~n l 
eenheden gedurende enig ja~w te hoven 
gamHle; 

'' licentiehouder" heteke11en de houder v&n 
et:>n liceutie ; 

"Ministe1·" betekenen de Minister van M\iil~ · 
weJ~:en, of enig andere Minister aan. wie rde. 
H-oeverneur van t~jd tot t\jd het hestuur 
\'all <leJ~:e Wet moge opdragen ; · 

"kracht" betekenen, voo1· afstand he<loeFde · 
kracht, verkregen van elektr:iieiteit of ge- · 
perste Iucht, of verkregen van euig aridere 
hron die b~i proklamatie van de Goeverneur • 
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KRACHT WET. 

{2) In geval van zodanig onderneming met het 
drijven waarvan men ten tijde van de aanvang 
van deze Wet be zig was zal men veroorloofd zijn 
m~.t die onderneming voort te gaan voor een jaar 
na zodanige aanvang, maar niet langer, tenz\i 
dezelve onder deze Wet gelicentieerd worde, met 
dien vers.tande, dat de bepalingen vervat in artikel 
vijf hetrekkelik het verzorgen van kracht door een 
licentiehouder binnen een municipaliteit van toe
passing zullen zijn op enige zodanige onderneming 
als ware dezelve onder deze Wet gelicentieerd. 

(3) Niettegenstaande enige bepaling in tegen
overgestelde zin in dit artikel vervat kan de 
Minister een vereniging van personen of maat
schappijen die enige zodanige ondernerning of 
macb.inerie voor hun uitsluitend eigen gebruik 
bewerken en kracht daarvan aan zichzelven 
allee:m. verzorgen van de plicht vr~jstellen om een 
licentie te verkrijgen en de vrijstelling zal aileen 
voor ~:olang van kracht zijn . als, naar oordeel 
van de Minister, de hierin omschreven omstan
digheden hestaa,n. 

117 

4.. ( 1) Enig persoon die verlangt een licentie te Applikaties 
verkrijgen zal b~i de Minister applikatie in voor licentics. 
geschrifte maken overeenkornstig de bij regu-
Iatie voorgeschreven vorm, en zal te zamen met 
de applikatie, kaarten opzenden, op een bij regu-
latie v,~orgeschreven schaal opgesteld en waar 
nodig door middel van renvooiboeken de in 
alinea's (a), (c), (d) en (e) van onderartikel (2) 
vermelde biezonderheden aantonende. 

(2) Elk zodanige applikatie voor een licentie, 
zal, 'Nanneer de applikant een maatschappij is, 
vergezeld gaan van de akte en artikelen van 
oprichtittg van de maatschappij en van biezonder·
heden van het kapitaal van de maatschappij (in
gesloten obligaties) en die hiezonderheden zullen 
verkopers konsideratie of aandelen onderscheiden 
van andere aandelen en zullen de namen van de 
geregistreerde houders van het kapitaal opgeven ; 
en elk zodanig applikatie, door wie ook gemaakt, 
zal opgeven-

(a) de ligging en grootte van de grond die; 
de appHkant verlangt te gebruiken als aan-. 
legplaatseu voor krachteentralen, de namen 
van de eigenaars daarvan en van de be-. 
woners (indien die er zijn) en in geval 
van kraehtens mijnrecht bezeten grond, de· 
namen van de houders van zodanig recht; 
(b) de hron waarvan men van voornemen is. 
het voor de onderneming benodigd water 
uit te nemen, en de waarschijnlike aldus. 
benodigde hoeYeelheid ; 
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KRACHT WET. 

in de 8taatskoe1'((/ld verklaaru moge worden 
een hron ter verkrijging van kracht te 7-ijn ; 

"regula tie " hetekenen een krachtens ue7-e Wet 
gemaakte regulatie ; 

'' overbrengstgeleiuing" betekenen een licentie
houders bovengrondse of ondergrondse 
geleider of andere middelen van over
brengen van kracht van en tussen de 
licentiehouders krachtcentrale en centralen 
en in het geval van bovengrondse geleiders 
insluiten een lijn of l~jnen van palen met 
enige daaraan verbonclen geleiders ; 

"transformatie-gebouw "hetekenen een station 
clat of op of in de nabijheid is van een 
verhruikers eigendom en waarin kracht 
in spanning getransformeerd of in vorm 
veranderu wordt, ten einde kracht te 
verzorgen aan een verbruiker; 

"onderneming" hetekenen de hezigheid met 
alle daaraan toehehorende baten enschulden 
in de Kolonie die krachtens de7-e \Vet aileen 
onder de machtiging van de licentie ge
dreven zal worden. 

2. ( 1) Bij de aan vang van <leze Wet r.al er een 
raadgevende raad samengesteld worden, hestaande 
uit niet meer dan vijf personen en genoemcl de 
" Krachtondernemingen Raad ". De Goeverne
ments-mijningenieur r.al een van r.odanige 
personen zijn en zal voorzitter z~jn van de 
raad en de andere leden zullen van t~id tot t~id 
door de Goevernenr aangesteld worden ; alle leden 
zullen amhtenaren in de publieke of ::;poor\veg 
dienst z~jn. 

(2) De raad zal, hoven en behalve, enige andere 
hem bij deze Wet opgelegde plichten, de Minister 
ad vies· geven omtrent enige zaak in verhand met 
het bestuur van deze Wet, die h~i naar der.elve zou 
mogen verw~jzen. 

(3) De raad zal al de in de Kommissies :Machten 
Ordonantie, 1902, omschreven machten, hevoegd
heden en voorrechten bezitten. 

LICENTIEREN VAN KRACHTONDERNEMINGEN. 

3. (1) Van en na <le aanvang van deze \Vet zal 
geen persoon, hehalve <le raad van een munici
paliteit, behalve r.oals in mulerartikel (2) 
van dit artikel is hepaald, oprichten of instellen 
enig machinerie of toehehorenden of drijven of 
zich op enige wij ze hegeven in enige onder
neming, voor het verzorgen aan enige andere 
personen van kracht, twintig miljoen eenheden 
in enig een jaar te hoven gaancle, tenz~i die onder 
neming onder <leze Wet gelicentieerd zij. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



Wet 
No. 15 

van 1910. 

118 KRACHT WET. 

(c) het terrein waar binnen men van voor
nemen is het verzorgen van kracht te onder
nemen; 
(d) de route die men van voornemen is te 
volgen voor de overbrengstgeleidingen, de 
ligging en grootte van enig voor centralen 
te gebruiken grond, de namen van de eige
naars van de voor zodanig centralen te 
gebruiken groncl en de bewoners (in
dien die er zijn) van zodanig grond, en 
indien de grond onder mijnrecht hezeten 
wordt, dan ook de namen van de houders van 
zodanig recht; 
(e) of mach ten voor het open en en 
opbreken van de grond van straten, wegen, 
pleinen of open of toegekampte publieke 
plaatsen verlangd worden, en zo ja, binnen 
welk terrein. 
(f) de schedule van vaste prijzen die de 
applikant zich voorstelt van de verbruikers 
te vorderen en de klassen verbruikers voor 
wie men voornemens is het verzorgen van 
kracht te ondernemen en het minimum 
hoeveelheid kracht dat men zich voorstelt 
:aan enig verbruiker te verzorgen; 
(g) een uitvoerige raming van de kosten aan 
de applikant van het ontwikkelen van kracht; 
{h) biezonclerheden van enige kontrakten die 
de applikant moge hebben aangegaan met 
enig persoon ten opzichte van de voorge
stelde onderneming, hetzij de kontrakten 
voorlopig of anderszins zijn ; 
( i) zodanige verclere biezonderheden en 
inlichting als bij regulatie mogen worden 
voorgesch rev en. 

(:3) De Minister zal, onmiddellik op ont
vangst van enige applikatie onder clit artikel, 
dezelve met de voornoemde kaarten en biezonder
heden naar de raad verwijzen, die onmiddellik, 
op kosten van de applikant, in drie achtereen
volgencle gewone uitgaven van de Staatskoerant 
en in een in elk distrikt waarin applikatie 
wordt gemaakt voor mac:hten om kracht te 
verzorgen, cirkulerend nieu wsblad, zal publi
ceren een kennisgeving dat zodanige applikatie 
gemaakt is, en zal in die kennisgeving 
opgeven, de datum, het uur en de plaats waarop 
en waar dezelve zal zitten, om de applikatie 
en enige bezwaren daartegen te horen ; met 
<lien verstande, dat e(fu kennisgeving in ge
schrifte van enig bezwaar door de bezwaar
makende part~j niet minder dan zeven dagen 
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(2) In geval van zodanig onderneming met het 
drijven waarvan men ten tij de van de aanvang 
van deze Wet be zig was zal men veroorloof(l zijn 
mflt die onderneming voort te gaan voor een jaar 
na zodanige aanvang, maar niet langer, tenzij 
dezelve onder deze Wet gelicentieerd worde, met 
dien verstande, dat de bepalingen vervat in artikel 
vi;if betrekkelik het verzorgen van kracht door een 
licentiehouder binnen een municipaliteit van toe
JYdSsing zullen zijn op enige zodanige onclerneming 
als ware dezelve onder deze Wet gelicentieerd. 

(:-~) Niettegenstaande enige bepaling in tegen
overgestelde zin in dit artikel vervat kan de 
Minister een vereniging van personen of maat
schappijen die enige zodanige onderneming of 
machinerie voor hun uitsluitend eigen gebruik 
bewerken en kracht daarvan aan zichzelven 
aileen verzorgen van de plicht vr~jstellen om een 
licentie te verkrijgen en de vrijstelling zal aileen 
voor zolang van kracht z~in als, naar oordeel 
van de Minister, de hierin omschreven omstan
digheden hestaan. 

117 

4. ( 1) ~jnig persoon die verlangt een licentie te Applikaties 
verkrijgen zal b~i de Minister applikatie in voor licenties. 
geschrifte maken overeenkomstig de bij regu-
latie voorgeschreven vorm, en zal te zamen met 
de applikatie, kaarten opzenden, op een bij regu-
latie voorgeschreven schaal opgesteld en waar 
nodig door middel van renvooiboeken de in 
alinea's (a), (c), (d) en (e) van onderartikel (2) 
vermelde biezonderheden aantonende. 

(2) Elk zodanige applikatie voor een licentie, 
zal, wanneer de applikant een maatschappij is, 
vergezeld gaan van de akte en artikelen van 
oprichting van de maatschappij en van biezonder
heden van het kapitaal van de maatschappij (in
gesloten obligaties) en die hiezonderheden zullen 
verkopers konsideratie of aandelen onderscheiden 
van andere aandelen en zullen de namen van de 
geregistreerde houders van het kapitaal opgeven ; 
en elk zo<lanig applikatie, door wie ook gemaakt, 
zal opgeven-

(rt) de ligging en grootte van de grond dit 
de applikant verlangt te gebruiken als aan
legplaatsen voor krachtcentralen, de namen 
van de eigenaars daarvan en van de be
woners (indien die er z~in) en in geval 
van krachtens mijnrech t bezeten grond, de 
namen van de houders van zodanig recht; 
(b) de bron waarvan men van voornernen ib 
het voor de onderneming benodigcl water 
uit te nemen, en de waarschijnlike aldus 
benodigde hoeveelheid ; 
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v66r zodanige datum bij de raad en bij de 
·applikant zal ingediend worden. 

• Wanneer een applikant verlangt kracht te ver
zorgen binnen het terrein van verzorging van 
enige licentiehouder, zal hij die licentiehouder in 
geschrifte kennis geven en dezelve bij zijn gewone 
bezigheidsadres niet minder dan Mm-en-twintig 
dagen v66r de voor het horen van de applikatie 
bepaalde datum, dienen. 

(4) De raad zal-
(a) de applikatie en enige bezwaren daar
tegen onderzoeken ; 
(b) de Minister aanbevelen of, al dan niet, 
de applikatie toegestaan of geweigerd zoude 
worden; 
(c) indien hij het toestaan van de applikatie 
aanbeveelt, de voorwaarden aangeven (indien 
die er zijn) die daaraan dienen verbonden te 
worden of de veranderingen (indien die er 
zijn) die in enig voorgesteld ontwerp <lienen 
aangebracht te worden. 

(5) Op ontvangst van de aanbevelingen van 
,de raad zal de Goeverneur de applikatie toestaan of 
weigeren, maar bij het toestaan van een applikatie 
zullen er geen voorwaarden aan verbonden wor
den die in strijd met deze Wet of de regulaties 
zijn. 

ll!l 

5. (1) Wanneer een applikant voor een licentie Applikaties, 
verlangt enige overbrengstgeleiding door een voor licenties· 

om kracht municipaliteit aan te leggen, zal hij de stadsklerk binnen muni-
daarvan een kennisgeving van zijn applikatie cipaliteiten 
toezenden, de route van elk zodanig geleiding over te 
uiteenzettende voor zover deze door de munici- brengen en t 
paliteit gaat. ' verzorgen. 

(2) Wanneer een applikant voor een licentie 
verlangt kracht binnen een municipaliteit te ver
zorgen zal de applikant aan de stadsklerk daarvan 
een kennisgeving toezenden van zijn applikatie 
te zamen met de in alinea's (c), (d), (e) en (./).van 
onderartikel (2) van artikel vier uiteongezette 
biezonderheden voor zoverdeze betrekking hebben 
op het verzorgen van kracht binnen die munici
paliteit. 

Enige door de raad van die municipaliteit 
in geschrifte gemachtigde persoon zal gerechtigd 
zijn, met de goedkeuring van de voorzitter 
van de raacl, om te inspekteren en kopieen te 
nemen van enige door de applikant b\i de raacl 
ingecliende dokumenten. Niet minder dan zeven 
dagen v66r de, voor het horen van de applikatie 
vastgestelde datum zal de municipale raad bij de 
rraad en bij de applikant zijn bezwaren (indien 
-die er zijn) tegen de applikatie indienen, en bij het 
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i(c) het terrein waar hinnen men van vom·
nemen is het verzorgen van kracht te onder
nmnen; 
{d) tle route die men van voornemen is te 
volgen voor de overhreng::;tgeleidingen, de 
ligging en grootte van enig vom· centralen 
te gehruiken grond, de namen vall de eige
naars van de voor zo<lanig centralen te 
gebruiken g1·on<l en de bewmwrs (in
dien die er zijn) van zodanig grond, en 
indien <le grontl. onder m~jnrecht hezeten 
wordt, dan ook <le namen van de honderH van 
zodanig recht; · 
{e) of machten vom· het openen en 
·ophreken van de gron<l van straten, wege11, 
pleinen of open of toegekampte puhlieke 
plaatsen verlangcl worden, en zo ja, hitmeu 
\velk terrein. 
{f) de schedule van vaste prijzen die de 
applikant zich voorstelt van de verhruikert'l 
te vorderen en de klassen verbruikers vom· 
wie men voornemens is het verzorgen van 
kracht te ondernemen en het minimum 
hoeveelheid kracht dat men zich voorstelt 
<.tan enig verbrniker te verzorgen: 
(g) een uitvoerige raming van de kosten aan 
de applikant van het ontwikkelen van kracht; 
(h) hiezonderhe<len van enige kontmkteu die 
de applikant moge hebben aangegaan met 
enig persoon ten opzichte van <le voorge
Htelde onderneming, hetzij de kontrakten 
voorlopig of anderszins z~jn ; 
( i) zodanige verdere hiezonderhe<leu en 
inlichting a.ls bij regula.tie mogen ·worden 
voorgesch rev en. 

(i~) De Minister zal, onmid<lellik op ont
vangst van enige applikatie onder <lit artikel, 
dezelve met de voornoemcle kaarten en hiezonder
he<len naar de raad verwijzen, die onmiddellik, 
op kosten van de applikant, in <lrie achtereen
volgende gewone uitgaven van de Stnat:;koerant 
en in een in elk distrikt waarin applikatie 
wordt gemaakt voor machten om kracht te 
verzorgen, cirkulerend nieu wsblad, zal puhli
ceren een kennisgeving clat zodanige applikatie 
gemaakt is, en zal in die kennisgeving 
opgeven, de datum, het uur en de plaats waarop 
en waar dezelve zal zitten, om de applikatie 
en enige bezwaren daartegen te lwren ; met 
dien verstancle, dat een kennisgeving i11 ge
schrifte van E'mig bezwaar door de hezwaar
makende part~i niet mincler dan zeven dagen 

----- ---------------------
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horen, zal de raad gerechtigd zijn te worden 
gehoord door middel van een advokaat, prokureur· 
of andersziiis ter steuning van enig zodanig 
bezwaar. 

(3) Bij het verlenen van enige licentie voor het 
verzorgen van kracht binnen de municipaliteit 
kan de Goeverneur daaraan verbinden beperkingen 
en voorwaarden met betrekking tot de verbrui
kers of klassen verbruikers aan wie kracht kan 
worden verzorgd of de doeleinden waarvoor 
dezelve kan worden verzorgd, en kau in 
't biezonder eeu voorwaarde opleggen dat de 
licentiehouder geen kracht kan verzorgen binnen 
die municipaliteit zonder de toestemming van de 
raad daarvan, behalve voor gebruik in mijn
werken of doeleinden in verband daarmede of 
behalve aan het Spoorwegbestuur of aan enig 
Ooevernemen tsdepartemen t. 

(4) Waar enig zodanig licentie is toegestaan 
zonder de bepaalde voorwaarde omschreven in 
-onderartikel (3) zal de licentiehouder geen kracht 
verzorgen binnen die municipaliteit zonder de toe
-stemming van de raad daarvan, behalve.voor ge
bruik in mijnwerken of doeleinden in verband 

... daarmede of behalve aan het Spoorwe.gbestuur 
>Df aan enig Goevernementsdepartement, doch de 
toestemming van de municipale raad zal niet op 
onredelike wijze teruggehouden worden. 

(5) Indien de licentiehouder beweert dat de 
toestemming van de municipale raad in enig geval 
op onredelike wijze teruggehouden is geworden 
dan zal de zaak door de Goeverneur beslist worden 
na onderzoek door de raad in een publieke zitting. 
De procedure omschreven in onderartikel (2) zal 
mutatis mutand't;s gevolgd worden in verband 
met zodanig onderzoek. 

(6) Na zGdanig onderzoek kan de Goever
neur de licentiehouder machtigen kracht te ver
zorgen op zQdanige voorwaarden als de Goever
neur moge .goedvinden of de Goeverneur kan 
weigeren z®danig verzorgen te machtigen. De 
licentiehouder zal niet gerechtigd zijn kracht te 
verzorgen zonder de toestemming van de munici
pale raad in enig geval waar de Goeverneur zijn 
machtiging heeft geweigerd. 

(7) De Goeverneur zal de municipale raad en de 
licentiehouder de redenen voor enige beslissing 
onder onderartikel ( 5) doen toezenden. 

6. (1) Een licentie zal zijn overeenkomstig 
zodanig vorm als de Minister nwge goedkeuren 
en de naam van de licentiehouder, zijn, hoofd
kantoor, en een beschrijvirig van de door hem 
gedreven · onderneming en al de voorwaarden 
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v66r zodanige datum bij de raad en bjj de 
: applikant zal ingediend worden. 

Wanneer een applikant verlangt kracht te ver
zorgen binnen het terrein van verzorging van 
enige licentiehouder, zal hij die licentiehouder in 
geschl"ifte kennis geven en dezelve b~j z~jn gewone 
.bezigheidsadres niet minder dan een-en-twintig 
· dagen v66r de voor het lwren van de applikatie 
•bepaalde datum, dienen. 

(4) De raad zal-
( a) de applikatie en enige hezwaren < laar
tegen onderzoeken ; 
(u) <le Minister aanbevelen of, al dan niet, 
de applikatie toegestaan of geweigerd zoude 
wor<len; 
(c) indien h\j het toestaan van de applikatie 
aan beveelt, de voorwaarclen aangeven ( indien 
<lie er zijn) <lie daaraan dienen verbonden te 
worden of de veranderingen (indien die er 
z~jn) die in enig voorgesteld ontwerp dienen 
aangebnwht te worden. 

(5) Op ontvangst van de aanbevelingen van 
·de raad zal de Goeverneur de applikatie toestaan of 
·weigeren, maar bij het toestaan van een applikatie 
.zullen er geen voorwaarden aan verbonden wor
den die in sh·ijd met deze \Vet of <le regulaties 

:zijn. 

5. (1) Wanneer een applikant vom· een licentie 
verlangt enige overbrengstgeleicling door een 
municipaliteit aan te leggen, zal hij de stadsklerk 
daarvan een kennisgeving van z~jn applikatie 
toezenden, de route van elk zollanig geleiding 
uiteenzettende voor zover deze door de munici
paliteit gaat. 

(2) Wanneer een applikai1t voor een licentie 
verlangt kracht binnen een municipaliteit te ver
zorgen zal de applikant aan de stadsklerk daarvan 

. een kennisgeving toezenden van zijn applikatie 
te zamen met de in alinea's (c), (d), (e) en (f) van 
onderartikel (2) van artikel vier uiteongezette 
biezonderheden voor zoverdeze betrekking hehhen 

·Op bet verzorgen van kracht binnen die munici
paliteit. 

Enige door <le raad van die municipaliteit 
in geschrifte gemachtigde persoon zal gerechtigd 
zijn, met de goedkeuring van de voorzitter 
van de raad, om te inspekteren en kopieen te 
nemen van enige door de applikant b~j de raad 
ingediende dokumenten. Niet minder dan zeven 
dagen v66r de, voor het lwren van de applUmtie 
vastgestelde datum zal de municipale raad bij de 
raad en hij de applikant z~jn bezwaren (indien 
die er zijn) tegen de applikatie indienen, en b~j het 

ll~l 
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waaronder de licentie toegE'staan is zullen daarin 
worden opgegeven. 

(2) Het zal een voorwaarde zijn van elk 
licentie-

. (a) dat ze niet overgemaakt noch gecedeerd 
zal kunnen worden aan enig ander persoon 
zonder de toestemming van de Minister ; 
(b) dat ze niet voor enig andere, behalve 
de in de licentie vermelde onderneming 
gebruikt zal worden ; 
(c) dat geen kracht verzorgd zal worden 
behalve binnen het op de licentie gespecifi-
ceerde terrein ; • 
(d) dat geen krachtcentrale, centrale, of 
'Jverbrengstgeleiding, behalve die op de 
licentie beschreven, door de licentiehouder 
gebruikt zal worden ; 
(e) dat de licentiehouder niet, zonder toe
stemming van de Minister, binnen de Kolonie 
enig bezigheid of onderneming zal drijven 
behalve de gelicentieerde onderneming ( daar
bij insluitende een redelike verzorging aan 
verbruikers bij verkoop of huur van instel
lingen en machinerie ten einde hen in 
staat tE' stellen kracht te gebruiken) of het 
fabriceren van zodanige artikelen of stoffen 
als uitsluitend benodigd worden voor het 
drijven van de gelicentieerde onderneming, 
of het verkopen van nevenprodukten; 
(/) dat de licentiehouder niet, zonder goed
keuring van de Minister, in vennootschap za] 
treden met enig andere persoon in de Kolonie 
of een onderneming of bezigheid die daarin 
kracht verzorgt of een belang in enig zodanig 
onderneming of bezigheid zal bekomen of 
enig gedeelte van zijn eigen onderneming 
zal afstaan ; 
(g) Dat de licentiehouder, behalve met de 
toestemming van de Minister, geen steenkool 
zal gebruiken voor de doeleinden van zijn 
onderneming die verkregen is uit enige steen
kolemijn binnen of buiten de Kolonie, waar
bij hij direkt of indirekt als eigenaar, mede
eigenaar, aandeelhouder, verbandhouder of 
anderszins geinteresseerd is. 

(3) Het toestaan van een licentie zal niet ge
acht worden een monopolie te verlenen aan de 
licentiehouder of aan enig persoon aan wie de 
licentie is toegekend. 

( 4) De Goeverneur kan, te zijner bescheiden
heid, op de licentie het maximum hoeveelheid 
kracht voorschr~jven dat op enig biezondere 
krachtcentrale of binnen enig biezonder terrein 
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horen, :.~al de raad gerechtigd .zijn te worden 
gehoord door rniddel van een advokaat, prokureur· 
of anderszins ter steuning van enig zodanig 
hezwaar. 

(i~) Bij het verlenen van enige licentie voor het 
verzorgen van kracht binnen de rnunicipaliteit 
kan cle Goeverneur daaraan verhinden beperkingen 
en voorwaarden met betrekking tot de verbrui-· 
kers of klassen verbruikers aan -wie kracht kan 
worden verzorgd of de doeleinden waarvoor 
dezelve kan worden verz0rgd, en kan in 
't biezonder een voorwaarde opleggeu Lbt de· 
licentiehouder geen kracht kan verzorgen hinnen 
die municipaliteit zonder de toestemming van de 
raad daarvan, behalve voor gebruik in mijn
werken of doeleinden in verband daarmede of 
behalve aan het Spoorwegbestuur of aan enig 
Goevernemen tsdepartem en t. 

(4) Waar enig zodanig licentie is toegestaan 
zonder de bepaal<le voorwaarde ornschreven in 
onderartikel (i~) zal de licentiehou<ler geen kracht 
verzorgen binnen die municipaliteit zoncler de toe
stemming van de raad daarvan, be halve voor ge
bruik in mijnwerken of doeleinden in verban<l 
daarrnede of hehalve aan het Spoorwegbestuur· 
of aan enig Goevernementsdepartement, doch de 
toestemrning van de rnunicipale raad zal niet op 
onredelike wijze teruggehouden worden. 

(5) Indien de licentiehouder beweert dat de 
toestemrning van de municipale raad in enig geval 
op onredelike wijze teruggehouden is geworden 
dan zal de zaak door de Goeverneur beslist worden 
na onderzoek door de raad in een puhlieke zitting~ 
De procedure ornschreven in onderartikel (2) zal 
mutat,is mutand£s gevolgd worden in verband 
met zodanig onderzoek. 

(6) Na zodanig ouderzoek kan de Goever
neur de licentiehou<ler rnachtigen kracht te ver
zorgen op zodanige voorwaarden als de Goever
neur moge goedvinden of de Goeverneur kau 
weigeren zodauig verzorgen te rnachtigen. De· 
licentiehouder zal niet gerechtigd zijn kracht te· 
verzorgen zonder de toestemming van de munici
pale raad in enig geval waar de Goeverneur zijn 
rnachtiging heeft geweigerd. 

(7) De Goeverneur zal de municipale raad en de· 
licentiehouder de redenen voor enige beslissing 
onder onderartikel (5) doen toezenden. 

6. (1) Een licentie zal zijn overeenkornstig 
zodanig vorm als de Minister moge goedkeuren 
en de naam van de licentiehouder, zijn hoofd
kantoor, en een beschrijving van de door hem 
gedreven onderneming en al de voorwaarden 
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mag worden ontwikkeld, en enig .zodanig beper
king .zal in de licentie als een voorwaarde 
worden opgenomen. 

(5) Elke licentie, wanneer toegestaan, .zal met 
al de voorwaarden daarvan ter algemene infor
matie in de Staatslcoerant worden gepubliceerd; 

7. Indien een licentiehouder verlangt dat ·er tot 
.zijn licentie bijgevoegd of dat de.zelve gewij.zigd 
worde .zal hij applikatie in geschrifte bij de 
Minister maken. 

De hierin te voren bevatte bepalingen met 
hetrekking tot applikaties voor licenties en het 
behandelen van zodanige applikaties zullen wor
den gevolgd in geval van applikaties onder dit 
artikel. 

Enige toevoeging aan of wij.ziging van een 
licentie zal ter algemene informatie in de Staat8-
koerant worden gepubliceerd.1!:; 

8. (1) De licentiehouder, onder toezicht van de 
autoriteit die de kontrole en zorg over· enige straat 
heeft, kan enig zodanig straat op breken binnen 
een in zijn licentie gespecificeerd terrein, en kan 
enige riolen, pijpen of wer ken binnen of onder 
enige zodanig straat openen en opbreken, en 
palen oprichten en pijpgeleidingen of krachtge
leidingen aanleggen of oprichten langs, onder of 
over enig zodanig straat, en van tijd tot tijd 
enige zodanige geleidingen of palen herstellen, 
veranderen, of verwijderen. Bij het uitvoeren 
van zodanige machten zal de licentiehouder zo 
weinig mogelik schade aandoen en zal enig 
gedane schade vergoeden. 

(2) Alvorens de licentiehouder enige krachtens 
dit artikel verleende macht uitoefent .zal hij aan de 
voornoemde autoriteit kennis in geschrifte geven 
van zijn voornemen .zulks te doen, niet minder 
dan zeven dagen voor dat hij begint de macht uit 
te oefenen, behalve in gevallen van dringende 
noodzakelikheid, en in zodanige gevallen zodra 
mogelik nadat de noodzakelikheid ontstaan is. 

(3) De machten van dit artikel zullen, behalve 
in gevallen van dringende noodzakelikheid, aileen 
uitgeoefend worden onder het toezicht van de 
voornoemde autoriteit en overeenkomstig zodanig 
plan, aangevende de route en zodanig specifi
katie als door die autoriteit mocht worden goed
gekeurd, of indien enig verschil ontstaat met 
betrekking tot het plan, de route of specifikatie, 
dan als door de Minister moge worden goedge
keurd: Met rl.ien verstande dat, indien de ·gezegde 
autoriteit verzuimt de b~i deze verleende macht 
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waaronder de licentie toegestaan is zullen daarin 
worden opgegeven. 

(2) Het zal een voorwaarde zijn van elk 
licentie-

.( a) dat ze niet overgemaakt noch gecedeerd 
zal kunnen worden aan enig ander · persoon 
zonder de toestemming van de Minister ; 
(b) dat ze niet voor enig andere, behalve 
de in de licentie vermelde onderneming 
gebruikt zal worden ; 
(c) dat geen kracht verzorgd zal worden 
behalve binnen het op de licentie gespecifi
ceerde terrein ; 
(d) dat geen krachtcentrale, centrale, of 
'Jverbrengstgeleiding, behalve die op de 
licentie beschreven, door de licentiehouder 
gebruikt zal worden ; 
(e) dat de licentiehouder niet, zonder toe
stemming van de Minister, binnen de Kolonie 
enig bezigheid of onderneming zal drijven 
behalve de gelicentieerde onderneming ( daar
bij insluitende een redeli)re verzorging aan 
verbruikers bij verkoop of huur van instel
lingen en machinerie ten einde hen in 
staat te stellen kracht te gebruiken) of het 
fabriceren van zodanige artikelen of stoffen 
als uitsluitend benodigd worden voor het 
drijven van de gelicentieerde onderneming, 
of het verkopen van nevenprodukten; 
(f) dat de licentiehouder niet, zonder goed
keuring van de Minister, in vennootschap zal 
treden met enig andere persoon in de Kolonie 
of een onderneming of bezigheid d·ie daarin 
kracht verzorgt of een belang in enig zodanig 
onderneming of bezigheid zal bekomen of 
enig gedeelte van zijn eigen onderneming 
zal afstaan ; 
(g) Dat de licentiehouder, behalve met de 
toestemming van de Minister, geen steenkool 
zal gebruiken voor de doeleinden van zijn 
onderneming die verkregen is uit enige steen
kolem~in binnen of buiten de Kolonie, waar
b~i hij direkt of indirekt als eigenaar, mede
eigenaar, aandeelhouder, verbandhouder of 
anderszins geinteresseerd is. 

(3) Het toestaan van een licentie zal niet ge
acht worden een monopolie te verlenen aan de 
licentiehouder of aan enig persoon aan wie de 
licentie is toegekend. 

( 4) De Goeverneur kan, te zijner bescheiden
heid, op de licentie het maximum hoeveelheid 
kracht voorschrijven dat op enig biezondere 
krachtcentrale of binnen enig biezonder .terrein 
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van toezicht uit te oefenen, nadat zodanig voor
noemde kennisgeving gegeven is, de licentie
houder die machten kan uitoefenen zonder 
zodanig toezicht. 

( 4) Wanneer een licentiehouder enig bij dit 
artikel gemachtigd werk uitvoert, dan zal hij dat 
werk zodra mogelik afmaken en de geopende en 
opgebroken straat of riool, pijp of werk, weer 
in orde brengen en herstellen en het daardoor 
veroorzaakte vuil opruimen en zal, zolang de 
straat geopend of opgebroken of belemmerd 
is, de werken te allen tijde laten omheinen en 
bewaken en des nachts doen verlichten. 

(5) Indien de licentiehouder verzuimt enig hem 
hij onderartikel ( 4) opgelegde plicht na te komen, 
kan de voornoemde autoriteit enig werk dat uit
gesteld of verzuimd is geworden laten uitvoeren 
op kosten van de licentiehouder. 

(6) De licentiehouder zal aan de autoriteit 
betalen de kosten door deze redelikerwijze en 
noodzakelikerwijze gemaakt bij het uitoefenen 
van enig toezicht onder dit artikel. 

(7) Niets in dit artikel vervat zal geacht worden 
de licentiehouder vrij te stellen van enige aanspra
kelikheid met betrekking tot verlies of schade 
veroorzaakt door zijn nalatigheid in het uitvoeren 
van zodanige werken of wegens zijn verzuim in 
het nakomen van de bepalingen van dit artikel. 

(8) Voor de doeleinden van dit artikel zal 
"straat" insluiten enige weg, plein, of open of 
toegekampte publieke plaats, waarvan de kontrole 
en zorg bij enige autoriteit berusten. 

9. Geen rechten op of over grond die geen gepro
klameerde grond of krachtens mijnrecht bezeten 
grond is (zoals omschreven in de Edele en 
Onedele Metalen Wet, 1908, of enige wijziging 
daarvan) zal door een licentiehouder verkregen 
worden voor enig doel van zijn onderneming be
halve met de toestemming van de geregistreerde 
eigenaar van de grond. 

PLICHTEN V .AN LICENTIEHOUDER. 

10. (1) Ieder licentiehouder zal, tot de limiet 
(indien die er is) van kracht welke hij kan ontwik
kelen onder en onderworpen aan de voorwaarden 
van zijn licentie, kracht verzorgen binnen het 
in zijn licentie vermeld verzorgingsterrein aan 
ieder persoon die er voor aanvraag doet, be
halve in zoverre zijn recht tot verzorgen beperkt 
moge worden of gedwongen verzorging door 
de voorwaarden van de licentie moge worden 
ui tgesl oten. 
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mag worden ontwikkeld, en enig zodanig beper~ 
king zal in de licentie als een voorwaarde 
worden opgenomen. 

(5) Elke licentie, wanneer toegestaan, zal met 
al de voorwaarden daarvan ter algemene infor
matie in de Staatslcoerant worden gepubliceerd. 

7. Indien een licentiehouder verlangt dat er tot 
zijn licentie bijgevoegd of dat dezelve gewijzigd 
worde zal hij applikatie in geschrifte bij rle 
Minister maken. 

De hierin te voren bevatte bepalingen met 
hetrekking tot appllkaties voor licenties en het 
behandelen van zodanige applikaties zullen wor
den gevolgd in geval van applikaties onder dit 
artikel. 

Enige toevoeging aan of wijziging van een 
licentie zal ter algemene informatie in de Staats
koerant worden gepubliceerd. 

8. (1) De licentiehouder, onder toezicht van de 
autoriteit die de kontrole en zorg over enige straat 
heeft, kan enig zodanig straat opbreken binnen 
een in zijn licentie gespecificeerd terrein, en kan 
enige riolen, pijpen of werken binnen of onder 
enige zodanig straat openen en opbreken, en 
palen oprichten en pijpgeleidingen of krachtge
leidingen aanleggen of oprichten langs, onder of 
over. enig zodanig straat, en van tijd tot tijd 
enige zodanige geleidingen of palen herstellen, 
veranderen, of verwijderen. Bij het uitvoeren 
van zodanige machten zal de licentiehouder zo 
weinig mogelik schade aandoen en zal enig 
gedane schade vergoeden. 

(2) Alvorens de licentiehouder enige krachtens 
dit artikel verleende macht uitoefent zal hij aan de 
voornoemde autoriteit kennis in geschrifte geven 
van zijn voornemen zulks te doen, niet minder 
dan zeven dagen voor dat hij begint de macht uit 
te oefenen, behalve in gevallen van dringende 
noodzakelikheid, en in zodanige gevallen zodra 
mogelik nadat de noodzakelikheid ontstaan is. 

(3) De machten van dit artikel zullen, behalvP 
in gevallen van dringende noodzakelikheid, alleen 
uitgeoefend worden onder het toezicht van de 
voornoemde autoriteit en overeenkomstig zodanig 
plan, aangevende de route en zodanig specifi
katie als door die autoriteit mocht worden goed
gekeurd, of indien enig verschil ontstaat met 
betrekking tot het plan, de route of specifikatie, 
dan als door de Minister moge worden goedge
keurd : Met flien verstande dat, indien de gezegde 
autoriteit ver.tmimt de b~i deze verleende macht 
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(2) Ieder applikant voor zodanige verzorging 
zal kennis in geschrifte aan de licentiehouder 
geven, opgevende : 

(a) de datum waarop men de aanvang van <le 
verzorging vereist ; 
(b) de hoeveelheid kracht vereist ; 
(c) de uren waarop de verzorging zal worden 
vereist; 
(d) het tijdperk, gedurende hetwelk de ver
zorging zal worden vereist, niet minder zijnde 
dan een jaar. 

(3) In geval van on behoorlik verzuim of 
weigering door de licentiehouder om enig 
zodanig applikant te verzorgen, kan zodanig 
applikant zich op de Minister beroepen, die 
beslissen zal of de licentiehouder de verzor
ging zal doen, en die kan voorschrijven, met 
behoorlike inachtname van de bepalingen 
van artikels twaalf en dertien, de voor de ver
zorging te vorderen prijzen, de voorwaarden met 
betrekking tot het deponeren van gelden ter 
dekking van onkosten, benodigd voor of in ver
band met het inrichten en uitrusten van de in
stelling, en enige andere voorwaarden, die de 
Minister noodzakelik moge achten voor de be
scherming van de licentiehouder en de verbruiker. 

( 4) De licentiehouder zal met het verzorgen 
een aanvang maken binnen de volgende tijd
perken:-

V oor een verzorging 300 kilowatts niet te boven 
gaande, binnen zes maanden na de beslissing van 
de Minister ; 

V oor een verzorging 600 kilowatts niet te boven 
gaande, binnen negen maanden na de beslissing 
van de Minister ; 

V oor een verzorging 1000 kilowatts niet te boven 
gaande, binnen twaalf maanden na de beslissing 
van de Minister; 

V oor een verzorging 2000 kilowatts niet te boven 
gaande, binnen vijftien maanden na de beslissing 
van de Minister ; 

V oor een verzorging 3000 kilowatts niet te boven 
gaande, binnen achttien maanden na de beslissing 
van de Minister ; 

V oor een verzorging 3000 kilowatts te boven 
gaande, zodanig tijdperk als de Minister moge 
bepalen. 

( 5) Geen persoon zal gerechtigd zijn tot een 
verzorging van kracht voor enig eigendom, dat 
een afzonderlike verzorging van kracht heeft, 
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van toezicht nit te oefenen, nadat zodanig voor
noemde kennisgeving gegeven is, de licentie
houder die machten kan uitoefenen zonder 
zodanig toezicht. 

( 4) Wanneer een licentiehouder enig bij dit 
artikel gemachtigd werk uitvoert, dan zal hij dat 
werk zodra mogelik afmaken en de geopende en 
opgebroken straat of riool, pijp of werk, weer 
in orde brengen en herstellen en het daardoor 
veroorzaakte vuil opruimen en zal, zolang de 
straat geopend of opgebroken of belemmerd 
is, de werken te allen tijde Iaten omheinen en 
bewaken en des nachts doen verlichten. 

(5) Indien de licentiehouder verzuimt enig hem 
hij onderartikel ( 4) opgelegde plicht na te komen, 
kan de voornoemde autoriteit enig werk dat uit
gesteld of verzuimd is geworden Iaten uitvoeren 
op kosten van de licentiehouder. 

(6) De licentiehouder zal aan de autoriteit 
hetalen de kosten door deze redelikerwijze en 
noodzakelikerwijze gemaakt bij het uitoefenen 
van enig toezicht onder dit artikel. 

(7) Niets in dit artikel vervat zal geacht worden 
de licentiehouder vrij te stellen van enige aanspra
kelikheid met betrekking tot verlies of schade 
veroorzaakt door zijn nalatigheid in het uitvoeren 
van zodanige werken of wegens zijn verzuim in 
het nakomen van de bepalingen van dit artikel. 

(8) Voor de doeleinden van dit artikel zal 
"straat" insluiten enige weg, plein, of open of 
toegekampte publieke plaats, waarvan de kontrole 
en zorg bij enige autoriteit berusten. 

9. Geen rechten op of over grond die geen gepro
klameerde grond of krachtens mijnrecht bezeten 
grond is (zoals omschreven in de Edele en 
Onedele Metalen Wet, 1908, of enige wijziging 
daar·van) zal door een licentiehouder verkregen 
worden voor enig doel van zijn onderneming be
halve met de toestemming van de geregistreerde 
eigenaar van de grond. 

PLICHTEN VAN LICENTIEHOUDER. 

10. (1) Ieder licentiehouder zal, tot de limiet 
(indien die er is) van kracht welke hij kan ontwik
kelen onder en onderworpen aan de voorwaarden 
van zijn licentie, kracht verzorgen binnen het 
in zijn licentie vermeld verzorgingsterrein aan 
ieder persoon die er voor aanvraag doet, be
halve in zoverre zijn recht tot verzorgen beperkt 
moge worden of gedwongen verzorging door 
de voorwaarden van de licentie moge worden 
ui tgesl oten. 
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tenzij hij er in toegestemd heeft zodanig minimum 
jaarlikse som te betalen als naar oordeel van de 
Minister de licentiehouder een redelike vergoe
ding zal verlenen voor zodanige kapitaal-uitgaven 
als belopen mochten worden door de licentie
houder ten einde de mogelike maximum-aanvraag 
voor die lokaliteit tegemoet te komen en andere 
aldus belopen staande onkosten zal dekken. 

11. (1) Geen licentiehouder zal, tenzij verhinderd 
door omstandigheden buiten zijn beheer, ge
rechtigd zijn de in het kontrakt van verzorging 
bepaalde verzorging van kracht te verminderen 
of te staken, tenzjj-

( a) de verbruiker verzuimd heeft de over
eengekomen prijzen te betalen of de voor
waarden van verzorging of de regulaties na 
te komen of insolvent is; en, behalve in 
geval van insolventie ; 

(b) de licentiehouder aan de verbruiker een 
schriftelike kennisgeving gezonden heeft 
van hem eisende dat h~i zijn verzuim 
herstelle ; en 

(c) de verbruiker verzuirnd heeft zijn verzuim 
te herstellen hinnen veertien dagen na ont
vanget van de kennisgeving. 

(2) Behalve zoals bepaald in onderartikel (1), 
indien een licentiehouder opzettelik of zonder 
redelike oorzaak of tengevolge van zijn insolventie 
de verzorging van kracht, voorgeschreven in het 
verzorgingskontrakt, vermindert of staakt of indien 
een licentiehouder de onderneming op zodanig 
wijze drijft dat deze naar oordeel van de Goever
neur nadelig is voor de belangen van de Staat, 
kan de Goeverneur, te zijner bescheidenheid, de 
onderneming van de licentiehouder betreden en 
dezelve in bezit nemen en zal in dat geval 
dezelve exploiteren voor en op rekening van de 
licentiehouder en op zijn risiko, het saldo 
(indien dat er is) van de netto inkomsten van de 
onderneming verkregen aan de licentiehouder 
overbetalende. Geen zodanig inbezitneming door 
de Goeverneur zal de sekuriteit van enige obliga
tiehouclers, verbanclhouders of hypotheekhouders 
of hun rechten om zodanig sekuriteit ten uitvoer 
te leggen, verminderen of aantasten. De Goever
neur zal de licentiehoucler niet in het hezit van de 
onderneming herstellen totdat hij overtuigd is dat 
de oorzaken wegens welke de inbezitneming aan
gevangen werd uit de weg zijn geruimd of niet 
!anger de hehoorlike werking van de onderneming 
zouden verhinderen. 
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(2) Ieder applikant voor zodanige verzorging 
zal kennis in geschrifte aan de licentiehouder 
geven, opgevende : 

(a) de datum waarop men de aanvang van de 
verzorging vereist ; 
(b) de hoeveelheid kracht vereist ; 
(c) de uren waarop de verzorging zal worden 
vereist; 
(d) het tijdperk, gedurende hetwelk de ver
zorging zal worden vereist, niet minder zijnde 
dan een jaar. 

(3) In geval van onbehoorlik verzuim of 
weigering door de licentiehouder om enig 
zodanig applikant te verzorgen, kan zodanig 
applikant zich op de Minister beroepen, die 
beslissen zal of de licentiehouder de verzor
ging zal doen, en die kan voorschrijven, met 
behoorlike inachtname van de hepalingen 
van artikels twaalf en derUen, de voor de ver
zorging te vorderen prijzen, de voorwaarden met 
betrekking tot het deponeren van gelden ter 
dekking van onkosten, benodigd voor of in ver
band met het inrichten en uitrusten van de in
stelling, en enige andere voorwaarden, die de 
Minister noodzakelik moge achten voor de be
scherming van de licentiehouder en de verhruiker. 

( 4) De licentiehouder zal met het verzorgen 
een aanvang maken binnen de volgende tijd
perken:-

V oor een verzorging 300 kilowatts niet te boven 
gaande, binnen zes maanden na de heslissing van 
de Minister ; 

V oor een verzorging 600 kilowatts niet te hoven 
gaande, binnen negen maanden na de heslissing 
van de Minister ; 

V oor een verzorging 1000 kilowatts niet te hoven 
gaande, binnen twaalf maanden na de heslissing 
van de Minister; 

V oor een verzorging 2000 kilowatts niet te hoven 
gaande, binnen vijftien maanden na de heslissing 
van de Minister; 

V oor een verzorging 3000 kilowatts niet te hoven 
gaande, hinnen achttien maanden na de beslissing 
van de Minister ; 

V oor een verzorging 3000 kilowatts te hoven 
gaande, zodanig tijdperk als de Minister moge 
he pal en. 

(5) Geen persoon zal gerechtigd zijn tot een 
verzorging van kracht voor enig · eigendom, dat 
een afzonderlike verzorging van kracht heeft, 
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PRIJZEN. 

12. Een licentie kan een schedule bevatten van 
vaste prijzen die door de licentiehouder gevorderd 
kunnen worden voor het verzorgen van kracht, 
en kan voorziening maken voor een periodieke 
herziening van zodanig schedule en voor het ver
delen van surplus winsten als volgt :-

(a) Bij verloop van niet minder dan zeven 
jaren van af de datum van de licentie en 
daarna bij tussenpozen, in de licentie te 
worden vermeld (niet minder zijnde dan drie 
jaren) zal de Minister de schedule van vaste 
prijzen die tot de eerstvolgende herziening 
kunnen worden gevorderd, herzien. V oor
ziening zal worden gemaakt op een in de 
licentie nader te specificeren wijze ten effekte 
dat b~i de herziening niet meer dan de helft 
van de vermindering (indien die eris)gemaakt 
door de licentiehouder tijdens de tussent~icl 
in de kosten van het verzorgen van kracht 
zal toegepast worden op een vermindering 
van de gezegde schedule van prijzen en dat 
zodanige andere omstandigheid als speciaal 
moge worden beschreven in de licentie in 
aanmerking worde genomen. Evenzo kan 
in de licentie voorziening worden gernaakt 
voor een automatiese regeling van prijzen te 
eniger tijd ingevolge een verandering in 
spoorwegvrachten of enige andere omstandig
heden die de Minister moge voorschrijven. 
(b) De licentiehouder zal binnen vier maan
den na verloop van elk dienstjaar van z~in 
onderneming aan zijn verbruikers naar ver
houding van hun verbruik gedurende dat jaar 
vijf-en-twintig percent van de surplus winst 
betalen. "Surplus winst ,. zal worden vast
gesteld door van de bruto inkomsten van de 
licentiehouder de exploitatiekosten, hoofd
kantoor en bestuur kosten, kosten van 
onderhoud en zodanige andere kosten en 
zodanige rente op aandelen-kapitaal en zoda
nige rente op obligaties a£ te trekken als waar
voor de licentie voorziening moge maken. 

Niets in dit artikel zal worden uitgelegd als 
enige bepaling voor de herziening van prijzen of 
het vaststellen van surplus winsten, bevat in enig 
kontrakt voor het verzorgen van kracht, aangegaan 
v66r de eerste dag van April 1910, te kan
seleren of dezelve aan te tasten, indien naar oordeel 
van de Minister die bepaling niet ten nadele van 
de belangen van enig verbruiker is, en enige 
zodanige voorziening kan worden opgenomen in 
de licentie voor de onderneming waardoor enig 
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tenzij hij er in toegestemd heeft zodanig minimum 
jaarlikse som te betalen als naar oordeel van de 
Minister de licentiehouder een redelike vergoe
ding zal verlenen voor zodanige kapitaal-uitgaven 
als belopen mochten worden door de licentie
houder ten einde de mogelike maximum-aanvraag 
voor die lokaliteit tegemoet te komen en andere 
aldus belopen staande onkosten zal dekken. 

11. (1) Geen licentiehouder zal, tenzij verhinderd 
door omstandigheden buiten zijn beheer, ge
rechtigd zijn de in het kontrakt van verzorging 
bepaalde verzorging van kracht te verminderen 
of te staken, tenzij-

( a) de verbruiker verzuimd heeft de over
eengekomen prijzen te betalen of de voor
waarden van verzorging of de regulaties na 
te komen of insolvent is ; en, behalve in 
geval van insolventie; 

(b) de licentiehouder aan de verbruiker een 
schriftelike kennisgeving gezonden heeft 
van hem eisende dat h\i zijn verzuim 
herstelle ; en 

(c) de verbruiker verzuimd heeft zijn verzuim 
te herstellen binnen veertien dagen na ont
vanget van de kennisgeving. 

(2) Behalve zoals bepaald in onderartikel (1), 
indien een licentiehouder opzettelik of zonder 
redelike oorzaak of tengevolge van zijn insolventie 
de verzorging van kracht, voorgeschreven in het 
verzorgingskontrakt, vermindert of staakt of indien 
een licentiehouder de onderneming op zodanig 
w\jze drijft dat deze naar oordeel van de Goever
neur nadelig is voor de belangen van de Staat, 
kan de Goeverneur, te zijner bescheidenheid, de 
onderneming van de licentiehouder betreden en 
dezelve in bezit nemen en zal in dat geval 
dezelve exploiteren voor en op rekening van de 
licentiehouder en op zijn risiko, het saldo 
(indien dat er is) van de netto inkomsten van de 
onderneming verkregen aan de licentiehouder 
overbetalende. Geen zodanig inbezitneming door 
de Goeverneur zal de sekuriteit van enige obliga .. 
tiehouders, verbandhouders . of hypotheekhouders 
of hun rechten om zodanig sekuriteit ten uitvoer 
te leggen, verminderen of aantasten. De Goever
neur zal de licentiehouder niet in het bezit van de 
onderneming herstellen totdat hij overtuigd is dat 
de oorzaken wegens welke de inbezitneming aan
gevangen werd uit de weg · zijn geruimd of niet 
langer de behoorlike werking van de onderneming 
zouden verhinderen. 

Plicht om 
zonder 
ophouden te 
verzorgen 
behalve 
in geval van 
onvermijdelik 
voorval, enz. 
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zodanig kontrakt uitgevoerd wordt, en van toe
passing gemaakt op alle door zodanige onder
neming verzorgde verbruikers. 

Bij · het berekenen van de rente op het aandelen
en obligatie-kapitaal van maatschappijen, opgericht 
na het in werking treden van deze Wet en die 
licenties daaronder verkrijgen zal het krachtens 
dit artikel t8 verlenen rabat voor enige konside
ratie overgaande tot een verkoper, bevorderaar 
of oprichter twintig percent van het aandelen- en 
obligatie-kapitaal der maatschappij niet te boven 
gaan. 

13. Enige door een licentiehouder gevorderde 
prijzen voor het verzorgen van kracht aan ver
bruikers binnen zijn verzorgingsterrein zullen die 
J~:ijn die gespecificeerd z\in in de schedule van 
vaste prijzen ; met dien verstande dat een licentie
houder zijn prijzen of boven of beneden de 
vaste prijs kan veranderen met behoorlike in
achtneming van enige of allen van de volgende 
omstandigheden :-

(a) De hoeveelheid verbruikte kracht ; 
(b) de eenvormigheid of geregeldheid van 
aanvraag; 
(c) de tijd wanneer of gedurende welke 
de kracht vereist wordt ; 
(d) de uitgaven van de licentiehouder inver
band met het verzorgen van de levering ; 
(e) enige speciale omstandigheden. 

Indien enig geschil tussen de licentiehouder en 
de verbruiker ontstaat met betrekking tot de 
toepassing van zodanige omstandigheden 1ml 
de zaak naar de Minister verwezen worden, wiens 
beslissing finaal zal zijn. 

Geen overeenkomst tussen de licentiehouder en 
enige verbruiker waarbij enig prijs voor die 
verbruiker verminderd zal worden beneden de 
vaste prijs zal geldig zijn, tenzij het voorstel voor 
vermindering eerst voor de Minister gelegd en 
door hem goedgekeurd is. 

14. Geen voordelen, rabat, voorkeuren, of voor
rechten zullen aan enig verbruiker worden ver
leend, behalve zoals in deze Wet bepaald, of als 
de Minister moge toestaan. 

lNTREKKING VAN LICENTIES EN 0NTEIGENING 

DOOR DE REGERING VAN ONDERNEMINGEN. 

15. (1) Een licentie ten opzichte van een 
onderneming zal ingetrokken worden wanneer 
de Goeverneur die onderneming onteigent krach· 
tens een van beide de volgende artikelen. 

--------------------
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PRIJZEN. 

12. Een licentie kan een schedule bevatten van 
vaste prijzen die door de licentiehouder gevorderd 
kunnen worden voor het verzorgen van kracht, 
en kan voorziening maken voor een periodieke 
herziening van zodanig schedule en voor het ver
delen van surplus winsten als volgt :-

(a) Bij verloop van niet minder dan zeven 
jaren van a£ de datum van de licentie en 
daarna bij tussenpozen, in de licentie te 
worden vermeld ( niet minder zijnde dan drie 
jaren) zal de Minister de schedule van vaste 
prijzen die tot de eerstvolgende herziening 
kunnen worden gevorderd, herzien. V oor
ziening zal worden gemaakt op een in de 
licentie nader te specificeren wijze ten effekte 
dat bij de herziening niet meer dan de helft 
van de vermindering (indien die er is) gemaakt 
door de licentiehouder tijdens de tussent~jd 
in de kosten van het verzorgen van kracht 
zal toegepast worden op een vermindering 
van de gezegde schedule van prijzen en dat 
zodanige andere omstandigheid als speciaal 
moge worden beschreven in de licentie in 
aanmerking worde genomen. Evenzo kan 
in de licentie voorziening worden gernaakt 
voor een automatiese regeling van prijzen te 
eniger tijd ingevolge een verandering in 
spoorwegvrachten of enige andere omstandig
heden die de Minister moge voorschrijven. 
(b) De licentiehouder zal binnen vier maan
den na verloop van elk dienstjaar van. zijn 
onderneming aan zijn verbruikers naar ver
houding van hun verbruik gedurende dat jaar 
vijf-en-twintig percent van de surplus winst 
betalen. "Surplus winst ,. zal worden vast
gesteld door van de bruto inkornsteh van de 
licentiehouder de exploitatiekosten, hoofd
kantoor en bestuur kosten, kosten van 
onderhoud en zodanige andere kosten en 
zodanige rente op aandelen-kapitaal en zoda
nige rente op obligaties a£ te trekken als waar
voor de licentie voorziening moge maken. 

Niets in dit artikel zal worden uitgelegd als 
enige bepaling voor de herziening van prijzen of 
het vaststellen van surplus winsten, bevat in enig 
kontrakt voor het verzorgen van kracht, aangegaan 
v66r de eerste dag van April 1910, te kan
seleren of dezelve aan te tasten, indien naar oordeel 
van de Minister die bepaling niet ten nadele van 
de belangen van enig verbruiker is, en enige 
zodanige voorziening kan worden opgenomen in 
de licentie voor de onderneming waardoor enig 
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KRACHT WE'l'. 

(2) De GoevernPur kan een licentie te eniger 
tijd intrekken-

( a) indien de licentiehouder de in alinea's 
(b), (c), (d) of (e) van onderartikel (2) va11 
artikel ze.-; beschreven voorwaarden overtre
den hebbende, voortgaat met de overtreding 
van enige van die voorwaarden na rninstens 
eEm maand schriftelike kennis van de 
Minister om de overtreding te staken ; 
(b) indien de licentiehouder de in alinea's (/) 
en (g) van het gezegde onderartikel, of in 
onderartikel ( 4) van artikel zes vermelde 
voorwaarden overtreden heeft ; 
(c) indien de licentiehouder verzuimt de 
Minister binnen een op de licentie vermelde 
tijdperk te vreden te stellen dat hij in staat 
is op voldoende wijze en in alle opzichten 
de door de licentie opgelegde verplichtingen 
te vervullen ; 
(d) indien de licentiehouder verzuimt zo
danige sekuriteit te deponeren als door de 
licentie moge vereist worden ; 
(e) indien de licentiehouder toestemt tot 
het intrekken. 

Geen bepaling in dit onderartikel zal geacht 
worden enig persoon het recht te ontnemen om 
zich op een gerechtshof te beroepen voor een 
order voor het tPrzijde zetten van de intrekking 
van zijn licentie indien de intrekking gegrond 
was op in alinea (a) of (b) van dit onderartikel 
vermelde gronden en hij beweert dat h\i de in die 
aliuea's vermelde voorwaarden niet ' gebroken 
heeft. 

16. Wanneer een tijdperk van niet minder 
dan vijf-en-dertig jaren verlopen zal zijn van af het 
uitreiken van een licentie, kan de Goeverneur aan 
de licentiehouder niet minder clan twee jaar 
kennis geven van zijn voornemen om de onder
neming te onteigenen, en bij verloop van die 
kennisgeving zal hij de onderneming onteigenen 
op de volgende voorwaarden en termen, dat wil 
zeggen : De Goeverneur zal aan de licentie
homler betalen de alsdan bestaande waar<le van de 
grond, gebouwen, werken, machinerie, materialen, 
en alle toehehorende zaken, behorende aan of ge
bruikt door de licentiehouder met betrekking tot zijn 
onderneming. Zodanig bestaande waarde zal zijn 
de billike waarcle ten tijde van het ont
eigenen, met behoorlike inachtneming van de aard 
van de grond, gebouwen, werken, machinerie, 
materialen en toebehorencle zaken en van de 
toestand van reparatie en toestand waarin clezelve 
verkeren, van hun geschikthei<1 voor de doeleinden 
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zodanig kontrakt uitgevoerd wordt, en van toe
passing gemaakt op alle door zodanige onder
neming verzorgde verbruikers. 

Bij het berekenen van de rente op het aandelen
en obligatie-kapitaal van maatschappijen, opgericht 
na het in werking treden van deze Wet en die 
licenties daaronder verkrijgen zal het krachtens 
dit artikel t8 verlenen rabat voor enige konside
ratie overgaande tot een verkoper, bevorderaar 
of oprichter twintig percent van het aandelen- en 
obligatie-kapitaal der maatschappij niet te boven 
gaan . 

. 13. Enige door een licentiehouder gevorderde 
prijzen voor het verzorgen van kracht aan ver
bruikers binnen zijn verzorgingsterrein zullen die 
z1jn die gespecificeerd zijn in de schedule van 
vaste prijzen; met dien verstande dat een licentie
houder zijn pr~jzen of boven of beneden de 
vaste prijs kan veranderen met behoorlike in-
achtneming van enige of allen van de volgende 
omstandigheden :-

(a) De hoeveelheid verbruikte kracht ; 
(b) de eenvormigheid of geregeldheid van 
aanvraag; 
(c) de tijd wanneer of gedurende welke 
de kracht vereist wordt; 
(d) de uitgaven van de licentiehouder inver
band met het verzorgen van de levering ; 
(e) enige speciale omstandigheden. 

Indien enig geschil tussen de licentiehouder en 
de verbruiker ontstaat met betrekking tot de 
toepassing van zodanige omstandigheden zal 
de zaak naar de Minister verwezen worden, wiens 
beslissing finaal zal zijn. 

Geen overeenkomst tussen de licentiehouder en 
enige verbruiker waarbij enig prijs voor die 
verbruiker verminderd zal worden beneden de 
vaste prijs zal geldig zijn, tenzij het voorstel voor 
vermindering eerst· voor de Minister gelegd en 
door hem goedgekeurd is. 
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14. Geen voordelen, rabat, voorkeuren, of voor- Geen speciale 
rechten zullen aan enig verbruiker worden ver- voorrechten 

leend, behalve zoals in deze Wet bepaald, of als ~~17e~1;;~an 
de Minister moge toestaan. verbruikerr;. 

lNTREKKING VAN LICEN'riES EN 0NTEIGENING 

DOOR DE REGERING VAN 0NDERNEMINGEN. 

15. (1) Een licentie ten opzichte van een Intrekken 
onderneming zal ingetrokken worden wanneer van licentie. 
de Goeverneur die onderneming onteigent krach-
tens een van beide de volgende artikelen. 
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van de onderneming en van de omstandigheid dat 
zij in zodanig toestand verkeren dat zij onmid
dellik aan werk kunnen gaan. Geen verhoging 
van prijs zal gemaakt worden-

(a) om red en dat de koop gedwongen is ; of 
(b) voor "goodwill " ; of 
(c) om red en van waarschijnlike toekomstige 
winsten; 

of om reden van enig dergelijke omstandigheid of 
konsideratie. 

17. In geval van intrekken van een licentie 
krachtens onderartikel (2) van artikel m(l/Uen,, 
kan de Goeverneur de onderneming in bezit laten 
nemen en hij zal, in dat geval, de onderneming 
drijven of voorziening maken voor het ddjven 
d'aarvan, en zal het recht hebben de gehele grond, 
gebouwen, instelling en machinerie te kopen 
onder de in artikel zestien omschreven voor
waarden; geen zodanig krachtens dit artikel 
gedane inbezitneming zal de sekuriteit van enige 
obligatiehouders, verbandhouders, of hypotheek
houders of hun recht tot het ten uitvoer leggen 
van hun sekuriteit verminderen of aantasten. 

18. Indien er enig geschil ontstaat tussen de 
Goeverneur en een licentiehouder of anderpersoon, 
die een onderneming drijft, met betrekking tot 
het bedrag van de koopprijs krachtens enige van 
de twee laatstvoorafgaande artikelen, zal het 
hedrag door arbitrage vastgesteld worden en de 
hepalingen van de Arbitrage Ordonantie, 1904, en 
enige wijziging daarvan zullen op J~odanige 
arbitrage van toepassing zijn. 

BEP ALINGEN VAN ONDERSCHEIDEN AARD. 

19. (1) Enig persoon die op bedriegelike wijze 
enig elektriese stroom aftapt of laat aftappen, of 
a:f:leidt of laat a:f:leiden, of die verbruikt of gebruikt 
enig zodanige stroom die op bedriegelike wijze 
afgetapt of afgeleicl is geworden, wetende 
dat dezelve op bedriegelike wijze afgetapt of afge
leid is geworden, zal aan een overtreding schuldig 
zijn en op veroordeling onderhevig z\in aan de 
bij wet voor diefstal voorgeschreven strafbe
palingen. 

(2) Enig persoon die wederrechtelik en opzet
telik afsn\jdt of beschadigt of belemmert, enig 
toestel voor het ontwikkelen, overbrengen, of 
verdelen van kracht, met doel om de verzorging 
daarvan te staken of af te snijden, zal schuldig zijn 
aan een overtreding en op veroordeling onderhevig 
zijn aan een boete van hoogstens een duizend 
pond of aan gevangenisstraf zonder optie van 
boete voor een tijdperk van hoogstens tien jaren. 
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KRACHT WE'I'. 

(2) De GoevernPur kan een licentie te eniger 
tijd intrekken-

. (a) indien de licentiehouder de in alinea's 
(b), (c), (d) of (e) van onderartikel (2) va11 
artikel ze.c;; beRchreven voorwaarden overtre
den hebbende, voortgaat met de overtreding 
van enige van die voorwaarden na minstens 
Mm maand schriftelike kennis van de 
Minister om de overtreding te staken ; 
(b) indien de licentiehouder de in alinea's (/) 
en (g) van het gezegde onderartikel, of in 
onderartikel ( 4) van artikel ze.c;; vermelde 
voorwaarden overtreden heeft ; 
(c) indien de licentiehouder verzuimt de 
Minister binnen een op de licentie vermelde 
tijdperk te vreden te stellen dat h\i in staat 
is op voldoende wij ze en in alle opzichten 
de door de licentie opgelegde verplichtingen 
te vervullen ; 
(d) indien de licentiehouder verzuimt zo
danige sekuriteit te deponeren als door de 
licentie moge vereist worden ; 
(e) indien de licen tiehouder toestemt tot 
het intrekken. 

Geen bepaling in dit onderartikel zal geacht 
worden enig persoon het recht te ontnemen om 
zich op een gerechtshof te beroepen voor een 
order voor het terzijde zetten van de intrekking 
van zijn licentie indien de intrekking gegrond 
was op in alinea (a) of (b) van dit onderartikel 
vermelde gronden en hij beweert dat h\i de in die . 
aliuea's vermelde voorwaarden niet gebroken 
he eft. 

16 . . Wanneer een tijdperk van niet minder 
dan vijf-en-dertig jaren verlopen zal zijn van af het 
uitreiken van een licentie, kan de Goeverneur aan 
de licentiehouder niet minder dan twee jaar 
kennis geven van zijn voornemen om de onder
neming te onteigenen, en bjj verloop van die 
kennisgeving zal hij de onderneming onteigenen 
op de volgende voorwaarclen en termen, dat wil 
zeggen : De Goeverneur zal aan de licentie
houder betalen de alsdan bestaande waarde van de 
grond, gebouwen, werken, machinerie, materialen, 
en alle toehehorende zaken, behorende aan of ge
bruikt door de licentiehouder met betrekking tot zijn 
onderneming. Zodanig bestaande waarde zal zijn 
de billike waarde ten tijde van het ont
eigenen, met behoorlike inachtneming van de aard 
van de grond, gebouwen, werken, machinE'rie, 
materialen en toehehorende zaken en van de 
toestand van reparatie en toestand waarin dezelve 
VE'rkeren, van hun geschiktheid voor de doe]einden . 
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Bewijslast 
nodig 
in geval van 
ongevallen 
door kracht
instelling 
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lHachten van 
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houder. 

Macht van 
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om lijnen, 
fittings, 
enz., te 
verw\jderen. 

20. (1) In enige processtJn ontstaande uit schade 
of letsel veroorzaakt door induktie of elektrolyse, 
of anderszins door middel van elektriciteit ont
wikkeld of overgebracht door of ontwijkende van 
een elektriese instelling of machinerie zal het 
niet nodig zijn yoor de eiser om te bewijzen dat 
de schade of het letsel veroorzaakt is geworden 
door de nalatigheid van de verweerder, maar de 
bewijslast zal op de verweerder rusten om te 
bewijzen dat hij met alle hehoorlike voorzichtig
heid gehandeld had. 

(2) Het zal een goede verantwoording zijn 
tegen enig zodanige processen indien de schade of 
het letsel te wijten was aan de. opzettelike hande
ling of aan de nalatigheid van de beschadigde 
persoon of van een persoon die niet in de dierrst 
is van de verweerder of van een persoon die 
de instelling of machinerie van de verweerder 
zonder zijn toestemming bewerkt. 

21. Enig door een licentiehoucler aangesteld 
persoon kan op alle redelike tijden enig eigendom 
waar kracht door de licentiehouder verzorgd 
wordt of is geworden binnengaan om de gelei
dingen, meters, fittings, werken en toestel voor 
het verzorgen van kracht aan de licentiehouder 
behorende te inspekteren en ten einde de hoe
veelheid verbruikte kracht te vernemen, of, 
waar verzorging van kracht niet langer vereist 
wordt, of waar de licentiehoucler gemachtigd is 
de verzorging van kracht af te snijclen van enig 
Jokaliteit ten einde enige geleidingen, meters, 
fittings, werken en toestel aan de licentiehouder 
l>ehorende te verwijderen,alle schade door zodanige 
ingang, inspektie of verw~jdering veroorzaakt 
herstellende. 

22. Enige aan een licentiehouder behorende 
geleidingen, meters, fittings, werken of toestel in 
of op enige niet in zijn bezit zijnde lokaliteit 
geplaatst, zullen, of, aldan niet, dezelve verbonden 
of vastgehecht zijn aan enig cleel van zodanig 
lokaliteit, blijven het eigendom van en verwijder
baar door de licentiehouder, en zullen niet onder
worpen zijn aan de verhuurder's legaal verband 
voor huurpenningen van zodanig lokaliteit, noch 
in beslag kunnen worden genomen krachtens 
enig gerechtelik proces of enige insolventie of 
likwidatie processen tegen de eigenaar of 
bewoner van zodanig lokaliteit ; mits dat er op 
de geleidingen, meters, fittings en toestel onder
scheidencle metalen platen of andere kentekenen 
of merken z~jn, die de licentiehouder genoegzaam 
ken mer ken als de wer kelike eigenaar daarvan. 
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van de onderneming en van de omstandigheid dat 
zij in zodanig toestancl verkeren dat zij onmid
<lellik aan werk kunnen gaan. Geen verhoging 
van prijs zal gemaakt worden-

( a) om reden clat de koop geclwongen is; of 
(b) voor "goodwill" ; of 
(c) om reden van waarschijnlike toekomstige 
winsten; 

of om reden van enig dergelijke omstandigheid of 
konsideratie. 

17. In geval van intrekken van een licentie 
krachtens onderartikel (2) van artikel vijftiml, 
kan de Goeverneur de onderneming in bezit laten 
nemen en hij zal, in clat geval, de onderneming 
drijven of voorziening maken voor het drijven 
daarvan, en zal het recht hebben de gehele grond, 
gebouwen, instelling en machinerie te kopen 
onder de in artikel zestien omschreven voor
waarden; geen zodanig krachtens dit artikel 
gedane inbezitneming zal de sekuriteit van enige 
obligatiehouders, verbandhouders, of hypotheek
houders of hun recht tot het ten uitvoer leggen 
van hun sekuriteit verminderen of aantasten. 

18. Indien er enig geschil ontstaat tussen de 
Goeverneur en een licentiehouder of anderpersoon, 
die een onderneming drijft, . met betrekking tot 
bet bedrag van de kooppr\is krachtens enige van 
de twee laatstvoorafgaande artikelen, zal het 
l>edrag door arbitrage vastgesteld worden en de 
hepalingen van de Arbitrage Ordonantie, 1904, en 
enige wijziging daarvan zullen op zodanige 
arbitrage van toepassing zijn. 

BEP ALINGEN VAN ONDERSCHEIDEN AARD. 

19. (1) Enig persoon die op bedriegelike wijze 
enig elektriese stroom aftapt of laat aftappen, of 
afleidt of laat afleiclen, of die verbruikt of gebruikt 
enig zodanige stroom die op bedriegelike wijze 
afgetapt of afgeleid is geworden, wetende 
dat dezelve op bedriegelike wjjze afgetapt of afge
leid is geworden, zal aan een overtreding schuldig 
zijn en op veroordeling onderhevig zijn aan de 
hij wet voor diefstal voorgeschreven strafhe
palingen. 

(2) Enig persoon die wederrechtelik en opzet
telik afsnijdt of beschadigt of belernmert, enig 
toestel voor het ontwikkelen, overhrengen, of 
verdelen van kracht, met doel om de verzorging 
<1aarvan te staken of af te snijden, zal schuldig zijn 
aan een overtreding en op veroordeling onderhevig 
zijn aan een boete van hoogstens een duizend 
pond of aan gevangenisstraf zonder optie van 
hoete voor een tijdperk van hoogstens tien jar~ 
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V oor de doeleinden van dit en het laatstvooraf
gaand artikel zullen door de licentiehouder ver
huurde geleidingen, meters, fittings en toestel 
en geleidingen, meters, fittings en toestel door de 
·licentiehouder afgestaan op termen van betaling 
bij paaiementen, totdat zodanige paaiementen 
afbetaald zullen zijn, geacht worden aan de 
licentiehouder te behoren. 

23. (1) De Minister en enig door hem in 
geschrifte gemachtigde persoon kan te allen 
redelike tijde op enig lokaliteit van enig 
onderneming binnengaan en enig inste1Iing, 
machinerie, boeken en rekeningen, dokumenten, 
kontrakten voor het verzorgen van kra,cht, en 
enig ander door de licentiehouder ten opzichte 
van zijn onderneming aangegaan kontrakt, 
inspekteren. 

(2) De Minister en enig als voornoemd 
gemachtigde persoon kan opgaven van enige 
zodanige boeken, rekeningen, dokumenten, en 
kontrakten opeisen E-n vereisen dat de opgave door 
de licentiehouder onder ede geverifieerd worde. 

(3) Enig persoon die weigert enig zodanig 
inspektie toe te laten, of verzuimt enig zodanig 
eis na te komen, of willens de Minister of de als 
voorzegd gemachtigde persoon belemmert of ver
hindert in zodanig inspektie, zal onderhevig zijn 
aan een boete vijf honderd pond niet te hoven 
gaande of, bij wanbetaling, aan gevangenisstraf 
met of zonder harde arbeid voor een tijdperk J~:es 
maanden niet te boveri gaande. 

( 4) Indien enig persoon enig door hem op 
zodanig onderzoek bekomen informatie open
baart, behalve ter uitvoering van zijn plichten 
onder deze Wet of de regula ties of op de order 
van, of in antwoord op hem als getuige in 
een gerechtshof of op een arbitrage onder deze 
Wet, gestelde vragen, zal hij aan een overtreding 
schuldig zijn en onderhevig zijn aan de in onder
artikel (3) vermelde strafbepalingen. 

24. De Minister kan enig persoon machtigeu 
om zelve of met zijn bedienden, dieren, rijtuigen, 
en gereedschappen op enig grond of lokaliteit in te 
gaan en om enig in strij d met deze Wet of de regu
laties opgerichte of ingerichte machinerie of toe
behorende materiaal weg te nemen, en enig persoon 
die enig aldus gemachtigde persoon of zijn bedien
den belemmert of verhindert in het uitvoeren van 
enig werk dat zij wettiglik onder deze Wet of de 
regulaties kunnen uitvoeren, zal op veroordeling 
onderhevig zijn aan een boete een honderd pond 

1:-n 
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KRACHT WE'l'. 

20. (1) In enige processtjn ontstaande uit schade 
of letsel veroorzaakt door induktie of elektrolyse, 
of anderszins door middel van elektriciteit ont
wikkeld of overgebracht door of ontwijkende van 
een elektriese instelling of machinerie zal het 
niet nodig zijn yoor de eiser om te bewijzen dat 
de schade of het letsel veroorzaakt is geworden 
door de nalatigheid van de verweerder, maar de 
bewijslast zal op de verweerder rusten om te 
bewijzen dat hij met alle hehoorlike voorzichtig
heid gehandeld had. 

(2) Het zal een goede verantwoording z\in 
tegen enig zodanige processen indien de schade of 
het letsel te wijten was aan de opzettelike hancle
ling of aan de nalatigheid van de beschadigde 
persoon of van een persoon die niet in de dienst 
is van de verweerder of van een persoon die 
de instelling of machinerie van de verweerdm· 
.t~onder zijn toestemming bewerkt. 

21. Enig door een licentiehouder aangesteld 
persoon kan op alle reclelike tijden enig eigendom 
waar kracht door de licentiehouder verzorgd 
wordt of is geworden binnengaan om de gelei
dingen, meters, fittings, werken en toestel voor 
het verzorgen van kracht aan de licentiehouder 
')ehorende te inspe¥:teren en ten einde de hoe
veelheid verbruikte kracht te vernemen, of, 
waar verzorging van kracht niet Ianger vereist 
wordt, of waar de licentiehoucler gemachtigd is 
de verzorging van kracht af te snijden van enig 
lokaliteit ten einde enige geleidingen, meters, 
fittings, werken en toestel aan de licentiehouder 
hehorende te verwijcleren, alle schade door.zodanige 
ingang, inspektie of verw\jdering veroorzaakt 
h erstellende. 

22. Enige aan een licentiehouder behorende 
geleidingen, meters, fittings, werken of toestel in 
of op enige niet in zijn bezit zijnde lokaliteit 
geplaatst, zullen, of, aldan niet, dezelve verbonden 
of vastgehecht z~in aan enig deel van zodanig 
lokaliteit, blijven het eigendom van en verwijder
baar door de licentiehouder, en zullen niet onder
worpen zijn aan de verhuurder's legaal verband 
voor huurpenningen van zodanig lokaliteit, noch 
in beslag kunnen worden genomen krachtens 
enig gerechtelik proces of enige insolventie of 
likwidatie processen tegen de eigenaar of 
bewoner van zodanig lokaliteit ; mits dat er op 
de geleidingen, meters, fittings en toestel onder
scheidende metalen platen of andere kentekenen 
of merken zijn, die de licentiehouder genoegzaam 
kenmerken als de werkelike eigenaar daarvan. 
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KRACHT WET. 

niet te hoven gaande, of hij wanbetaling aan ge
vangenisstraf met of zonder harde arheid voor een 
tijdperk zes maanden niet te hoven gaande. 

25. (1) Indien enig persoon een onderne
ming drijft, hehalve onder de machtiging van een 
licentie, of een onderneming drijft in str\id met de 
bepalingen van deze Wet, of de regula ties, of met 
de voorwaarden van enig licentie, of indien enig 
licentiehoucler verzuimt uit te· voeren enig beslis
sing van de Minister, of verzuimt te vervullen 
enig door deze onder onclerartikel (3) van 
artikel . Uen vastgestelde voorwaarde, zal hij 
onderhevig zijn aan een strafbepaling vijftig pond 
niet te hoven gaande voor elke dag gedurende 
welke de onderneming aldus gedreven wordt, of 
het verzuim voortduurt, en in geval van drijven 
van een ongelicentieerde onderneming, kan van 
enig zodanig persoon gevorderd worden, <lat hij 
aan de Goeverneur betale het geheel hedrag van 
de netto inkomsten van de onderneming voor 
elk zoclanige dag verkregen. 

(2) Enige onder dit artikel betaalbare boeten 
of gelclen kunnen door de Minister door een 
aktie in een hevoegcl hof verhaald worden. 

26. In enige processen voor een overtreding van 
deze Wet door een maatschappij zal de sekre
tar·is en ieder bestuurder of direkteur van zodanig 
maatschappij die het bewincl over de zaken van 
dezelve in deze Kolonie heeft, onderhevig zijn 
aan de strafhepalingen voorgeschreven voor enig 
zodanig overtreding, en, in geval van enig zodanig 
overtreding door een vennootschap zal ieder lid 
van zodanig vennootschap onderhevig zijn aan 
zoclanige voorzegde strafbepalingen ; met dien 
verstande dat niets in clit artikel bevat geacht zal 
worden enig ancler persoon die aan zodanig over
treding schulclig is, van verantwoorclelikheicl vrij 
te stellen. 

27. ( 1) ~.Jnig persoon die verlangt de bezighei d te 
d:djven van kracht aan enig ander persoon te 
verzorgen, niet te hoven gaancle twintig miljoen 
eenheden gedurencle enig jaar, zal applikatie 
maken hij de Minister voor verlof zulks te doen. 

(2) De Goeverneur kan zodanig verlof verlenen 
onderworpen aan zodanige voorwaarden als hij 
moge voorschrijven en kan aan het verlof bepa
lingen hechten om te v66rkomen dat de bonder· 
daarvan voorrechten, voordelen of voorkeuren 
mochten verkrijgen welke onhillik zouden zijn 
tegenover enig ander persoon die kracht ver
zorgt. 
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Voor de doeleinden van dit en het laatstvooraf
gaand artikel zullen door de licentiehouder ver
huurde geleidingen, meters, fittings en toestel 
en geleidingen, meters, fittings en toestel door de 
licentiehouder afgestaan op termen van betaling 
bij paaiementen, totdat zodanige paaiementen 
afbetaald zullen zijn, geacht worden aan de 
licentiehouder te behoren. 

23. (1) De Minister en enig door hem in 
geschrifte gemachtigde persoon kan te allen 
redelike tijde op enig lokaliteit van enig 
onderneming binnengaan en enig instelling, 
machinerie, boeken en rekeningen, dokumenten, 
kontrakten voor het verzorgen van kra,cht, en 
enig ander door de licentiehouder ten opzichte 
van zijn onderneming aangegaan kontrakt, 
inspekteren. 

(2) De Minister en enig als voornoemd 
gemachtigde persoon kan opgaven van enige 
zodanige boeken, rekeningen, dokumenten, en 
kontrakten opeisen t>n vereisen dat de opgave door 
de licentiehouder onder ede geverifieerd worde. 

(3) Enig persoon die weigert enig zodanig 
inspektie toe te laten, of verzuimt enig zodanig 
eis na te komen, of willens de Minister of de als 
voorzegd gemachtigde persoon belemmert of ver
hindert in zodanig inspektie, zal onderhevig zijn 
aan een boete vijf honderd pond niet te boven 
gaande of, bij wanbetaling, aan gevangenisstraf 
met of zonder harde arbeid voor een tijdperk zes 
maanden niet te boven gaande. 

( 4) Indien enig persoon enig door hem op 
zodanig onderzoek bekomen informatie open
baart, behalve ter uitvoering van zijn plichten 
onder deze Wet of de regula ties of op de order 
van; of in antwoord op hem als getuige in 
een gerechtshof of op een arbitrage onder deze 
Wet, gestelde vragen, zal hij aan een overtreding 
schuldig zijn en onderhevig zijn aan de in onder
artikel (3) vermelde strafbepalingen. 

Macht om 
dokumenten 
te inspekteren 
be trekking 
hebbende op 
gelicentieerde 
onderneming. 

24. De Minister kan enig persoon machtigen Recht .tot 
om zelve of met zijn bedienden, dieren, rijtuigen, toegang. 
en gereedschappen op enig grond of lokaliteit in te 
gaan en om enig in strijd met deze Wet of de regu-
laties opgerichte of ingerichte machinerie of toe
behorende materiaal weg te nemen, en enig persoon 
die enig aldus gemachtigde persoon of zijn bedien-
den belemmert of verhindert in het uitvoeren van 
enig werk dat zij wettiglik onder deze Wet of de 
regulaties kunnen uitvoeren, zal op veroordeling 
onderhevig zijn aan een boete een honderd pond 
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(3) Applikanten voor of houders van enig 
zodanig verlof zullen zodanig informatie ver
schaffen en zodanig opgaven indienen als de 
Minister of de Raad te eniger tijd moge verlangen. 

28. (1) De Goeverneur kan van tijd tot tijd 
regulaties (niet in strijd met of tegenstrijdig de 
bepalingen van de;~,e Wet) maken, wijzigen, of 
herroepen-

(a) voorschrijvende de vorm en wijze van 
enig applikatie en bezwaren daartegen, onder 
deze Wet en de met betrekking tot dezelve 
te betalen fooien ; 
(b) voorschrijvende de datums en het. voeren 
van de vergaderingen van de raad ; 
(c) voorschrijvende de voorwaarden, hoven en 
behalve die in deze Wet vermeld, die aan het 
toestaan van licenties verbonden mogen 
worden; 
(d) voor de bescherming van het publiek tegen 
schade ingevolge het uitoefenen van onder 
deze Wet verleende rechten ; 
(e) met betrekking tot inspekties en onder
zoeken naar het voeren en exploiteren van 
ondernemingen ; 
(f) voorschrijvencle de eenheden of maat
staffen voor het meten van kracht, en voor
ziening makende voor de verifikatie van 
meters en de daarvoor te vorderen fooien en 
het vereffenen van geschillen met betrekking 
tot metingen van kracht en de limieten van 
fouten; 
(g) voorschrijvende de wijze van krachtsver
zorging; 
(h) voorschrij vende strafbepalingen voor over
treding van of verzuim om te voldoen aan 
een regulatie of enige voorwaarde van enig 
in het laatstvoorafgaande artikel vermeld 
verlof; 

en in het algemeen voor het beter uitvoeren van 
de oogmerken en doeleinden van deze Wet. 

(2) Elk zodanig regulatie en elk wijziging of 
herroeping daarvan zal binnen zeven dagen na 
dezelve in werking is getreden op de tafels van 
het Parlement gelegd worden, indien het Parle
ment alsdan zitting heeft, of indien het alsdan 
geen zitting heeft, binnen zeven dagen na de 
aanvang van zijn eerstvolgtnde zitting. 

29. (1} Geen be paling in deze Wet zal de 
bepalingen van de Besproeiings Wet, 1908, of de 
Edele en Onedele Metalen Wet, 1908, met betrek
king tot het verkrijgen van het gebruik van water 
ter ontwikkeling van kt acht, of de wet alsdan van 
toepassing op het aanleggen, onderhouden en ex
ploiteren van elektriese telegrafen of telefonen 
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KRACHT WE'l'. 

niet te hoven gaande, of hij wanbetaling aan ge
vangenisstraf met of zonder harcle arheid voor een 
tijdperk zes maanden niet te hoven gaande. 

25. (1) Indien enig persoon een onderne
ming drijft, behalve onder de machtiging van een 
licentie, of een onderneming drijft in strijd met de 
hepalingen van deze Wet, of de regulaties, of met 
de voorwaarden van enig licentie, of indien enig 
licentiehouder verzuimt uit te voeren enig heslis
sing van de Minister, of verzuimt te vervullen 
enig door cleze onder onderartikel (3) van 
artikel Uen vastgestelde voorwaarde, zal hij 
onderhevig zijn aan een strafhepaling vijftig pond 
niet te hoven gaande voor elke dag gedurende 
welke de onderneming aldus gedreven wordt, of 
het verzuim voortduurt, en in geval van drijven 
van een ongelicentieerde onderneming, kan van 
enig zodanig persoon gevorderd worden, dat hij 
aan de Goeverneur betale het geheel hedrag van 
de netto inkomsten van de onderneming voor 
elk zodanige dag verkregen. 

(2) Enige onder dit artikel hetaalhare boeten 
of gelden ~unnen door de Minister door een 
aktie in een hevoegcl hof verhaald worden. 

26. In enige processen voor een overtreding van 
deze Wet door een maatschappij zal de sekre
taris en ieder hestuurder of direkteur van zodanig 
rilaatschappij die het hewincl over de zaken van 
clezelve in cleze Kolonie heeft, onderhevig zijn 
aan <le strafbepalingen voorgeschreven voor enig 
zodanig overtreding, en, in geval van enig zodanig 
overtreding door een vennootschap zal ieder lid 
van zodanig vennootschap onderhevig zijn aan 
zodanige voorzegde strafbepalingen ; met dien 
verstande clat niets in dit artikel hevat geacht zal 
worden enig ander persoon die aan zodanig over
treding schulclig is, van verantwoordelikheid vrij 
te stellen. 

27. (1) Enig persoon die verlangt de bezigheid te 
dr~jven van kracht aan enig ancler persoon te 
verzorgen, niet te hoven gaande twintig miljoen 
eenheden gedurende enig jaar, zal applikatie 
maken bij de ~inister voor verlof zulks te doen. 

(2) De Goeverneur kan zodanig verlof verlenen 
onderworpen aan zodanige voorwaarden als hij 
moge voorschrijven en kan aan het verlof hepa
lingen hechten om te v66rkomen dat de holHJer 
daarvan voorrechten, voordelen of voorkeuren 
mochten verkr~jgen welke onhillik zouden z1jn 
tegenover enig ander persoon die kracht ver
zorgt. 
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door het postkantoor of het spoorweg-bestuur 
aantasten. 

(2) Behalve als speciaal anders is bepaald in 
deze Wet zal niets daarin geacht worden af te 
schaffen of te wijzigen enige machten, rechten, 
voorrechten, of plichten aan enig municipale 
raad verleend krachtens enig algemene of 
speciale wet die de machten, rechten, plichten, 
en voorrechten van die municipale raad regelen 
of zodanig raad te beletten een onderneming 
voor het :verzorgen van kracht zonder licentie te 
drijven. 

30. Deze Wet kan voor aile doeleinden aan 
gehaald worden als de" Kracht Wet, 1910", en zal 
in werking treden op een datum hierna, b~i 
proklamatie van de Goeverneur in de Staats
koerant, te worden vastgesteld. * 

----------------------------------
* ~ie Prole No. 39 \~~mn.), 1910 (Staatskoerant, 27 Mei 1910, p. 589, over 

gepubhceerd zoals geWIJzrgd Staatskoerant, 7 Junie 1910, p. 4:8) de Wet ia 
werking stellende op 28 Mei 1910. 
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(3) Applikanten voor of houders van enig 
zodanig verlof zullen zodanig informatie ver
schaffen en zodanig opgaven indienen als de 
Minister of de Raad te eniger tijd moge verlangen. 

28. (1) De Goeverneur kan van tijd tot tijd 
regulaties (niet in strijd met of tegenstrijdig de 
bepalingen van deze Wet) maken, wijzigen, of 
herroepen-

(a) voorschrijvende de vorm en wijze van 
enig applikatie en bezwaren daartegen, onder 
deze Wet en de met betrekking tot dezelve 
te betalen fooien ; 
(b) voorschrijvende de datums en het voeren 
van de vergaderingen van de raad; 
(c) voorschrijvende de voorwaarden, boven en 
behalve die in deze Wet vermeld, die aan het 
toestaan van licenties verbonden mogen 
worden; 
(d) voor de bescherming van het publiek tegen 
schade ingevolge het ui toefenen van onder 
deze Wet verleende rechten ; 
(e) met betrekking tot inspekties en onder
zoeken naar het voeren en exploiteren van 
ondernemingen ; 
(/) voorschrijvende de eenheden of maat
staffen voor het meten van kracht, en voor
ziening makende voor de verifikatie van 
meters en de daarvoor te vorderen fooien en 
het vereffenen van geschillen met betrekking 
tot metingen van kracht en de limieten van 
fouten; 
(g) voorschrijvende de wijze van krachtsver
zorging; 
(h) voorschrijvende strafbepalingen voor over
treding van of verzuim om te voldoen aan 
een regulatie of enige voorwaarde van enig 
in het laatstvoorafgaande artikel vermeld 
verlof; 

en in het algemeen voor het beter uitvoeren van 
de oogmerken en doeleinden van deze Wet. 

(2) Elk zodanig regulatie en elk wijziging of 
herroeping daarvan zal binnen zeven dagen na 
dezelve in werking is getreden op de tafels van 
het Parlernent gelegd worden, indien het Parle
ment alsdan zitting heeft, of indien het alsdan 
geen zitting heeft, binnen zeven dagen na de 
aanvang van zijn eerstvolgende zitting. 

29. (1) Geen bepaling in deze Wet zal de 
bepalingen van de Besproeiings Wet, 1908, of de 
Edele en Onedele Metalen Wet, 1908, met betrek
king tot het verkrijgen van het gebruik van water 
ter ont.wikkeling van kr acht, of de wet alsdan van 
toepassing op het aanleggen, onderhouden en ex
ploiteren van elektriese telegrafen of telefonen 
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KRACHT WET. 

door het postkantoor of het spoorweg-bestuur 
aantasten. 

(2) Behalve als speciaal anders is bepaald in 
deze Wet zal niets daarin geacht worden af te 
schaffen of te wijzigen enige machten, rechten, 
voorrechten, of plichten aan enig municipale 
raad verleend krachtens enig algemene of 
speciale wet die de machten, rechten, plichten, 
en voorrechten van die municipale raad regelen 
of zodanig raad te beletten een onderneming 
voor het :verzorgen van kracht zonder licentie te 
drijven. 

30. Deze Wet kan voor aile doeleinden aan 
gehaald worden als de "Kracht Wet, 1910", en zal 
in werking treden op een datum hierna, bij 
proklamatie van de Goeverneur in de Staats
koerant, te worden vastgesteld. * 

* ~ie Prole No. 39 ~~~mn.), 1910 (Staatskoerant, '27 Mei 1910, p. 589, over 
gepubhceerd zoals gcwiJzlgd Staatslwerant, 7 Junie 1910, p. 48) de Wet in 
werkin¥ ~tellende,op 28 Mei ~910. 
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AGRICULTURAL EDUCATION-(see Transvaal 
College of Agriculture).· 

ALKMAAR OR NELSPRUrr-PILGRIMS RJ1JWf 
RAILWAY -(see Railways). 

APPROPRIATION ACTS 

of public mop.eys to particular services 
during financial years 1907-08 and 1908-09 
for period ending aOth May, 1910 

ASSESSORS-(see Workmen's Compensation). 

A 'I' TORNEY-GENERAL 

may appoint persons to act as assessors in Work-

14-15 
8-10 

men's Compensation Act cases . . . 29 
may fix remuneration of assessors ao 

CHILDREN 

removal from reformatories to Industrial Schools
(see Industrial Schools). 

COLLEGE OF AGRICULTURE-(see Transvaal 
College of Agriculture). 

COLONIAL SECRETARY 

may make rules prescribing form and manner of 
keeping Shop Hours attendance registers 46 

COLONIAL TREASURER 

Attorney-General in consultation with, may fix 
remuneration of Workmen's Compensation 
assessors 30 

payment to, by Railway Board, of certain moneys 23 
to make payments under warrant of Governor ... 9 
to pay to owner of land used as trading site cer-

tain moneys 42-4i~ 
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ALKMAAR OF NELSPRUIT-PELGRIMSRUST 
SPOORWEG-(zie Spoorwegen). 

ASSESSOREN-(zie Werklieden Kompensatie). 

BELASTEN 
van handelstandplaatsen en handelsterreinen 

GEGARANDEERDE LENING 
voorschotten uit, ten aanzien van aanleg van zekere 

spoorwegen-(zie Spoorwegen). 

GENEESKUNDIGE ASSESSOREN-(zie Werklieden 
Kompensatie ). 

GOEVERNEMENT INDUSTRIELE SCHOLEN
(zie Industriele Scholen). 

GOEVERNEMENTSMIJNINGENIEUR 

BJ.JADZ. 
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voorzitter van Krachtondernemingen Raad te zijn 116 

HANDELEN OP MIJNGROND 
afbakenen van handelsterreinen 
afschaffing van Raad 
belasten van handelstandplaatsen en handels

terreinen 
beschikking over het recht om te ... 
betaling aan geregistreerde eigenaar ten aanzien 

van verkoop van recht om te 
bezwaren tegen vernieuwen of overdragen van 

certifikaat ... 
datum van verloop van certifikaat ... 
dokument machtigende het toestaan, vernieuwen 

of overdragen van licentie 
handelsterrein 

macht van Mijnkommissaris om grond ter zijde 
te zetten voor 

termen en voorwaarden voor het drijven van 
bezigheid op 

handelwijze wanneer handelsterrein voor mijn-
doeleinden benod,igd wordt 

herroeping van wetten 
jurisdiktie van Mijnkommissarissen 
kaffer-eethuis ... 
kanselatie van certifikaat en licentie 
kanselatie van standplaatslicentie op weigering of 
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kennisgeving van verkoop van recht om te ... 109-110 
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ASSESSORS-(see Workmen's Compensation). 

ATTORNEY-GENERAL 

may appoint persons to act as assessors in Work-
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men's Compensation Act cases ... 29 
may fix remuneration of assessors 30 

CHILDREN 

removal from reformatories to Industrial Schools
(see Industrial Schools). 

COLLEGE OF AGRICULTURE-(see Transvaal 
College of Agriculture). 

COLONIAL SECRETARY 

may make rules prescribing form and manner of 
keeping Shop Hours attendance registers 46 

COLONIAL TREASURER 

Attorney-General in consultation with, may fix 
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assessors 30 
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EDUCATION-(see South African School of Mines and PAGE 

Technology, Transvaal College of Agriculture, Trans-
vaal University College, and Industrial Schools). 

GOVERNMENT INDUWrRIAL SCHOOLS-(see In
dustrial Schools). 

GOVERNMENT MINING J1JNG INEER 

to be chairman of Power Undertakings Board 

GUARAN'fEED LOAN 

advances out of, in respect of construction of cer
tain railways-(see Railways). 

INDUSTRIAL SCHOOLS 

48 

application of reformatory law and regulations to 18 
desertion from, penalties for inciting to 18 
jurisdiction of magistrate in respect of offences in Hi 
Dffences in, jurisdiction of magistrate in respect of 18 
penalties for inciting to desertion from 18 
reformatory law and r~gulations, application of, to 18 
transfer of persons from, to reformatories... 1 R 

INSPECTORS OF MINES, MACHINERY, AND 
EXPLOSIVES 

duty of, to enquire into accidents and hold 
enquiries 19 

general powers of 1~ 

.JOHANNESBURG TOWN COUNCIL 

by-laws of, affecting private drains... 17 
costs of construction and maintenance of connec-

tion with private drain to be borne by owner . . . 17 
drains 

costs of construction and maintenance of con
nection with private drain to be borne by 
own~ 17 

power to make and use private . . . 17 
private, power to make by-laws in regard to ] 7 

inspection of meat intended for human consump-
tion ... . Hi 

live stock, regulation and control of sale of 16 
powers of 

as to inspection of meat . .. 1(; 
as to regulation and control of sale of live stock Hi 
to make and use private drains... 17 
to make by-laws as to connection and utilization 

of private drains... 17 
title of Act 17 
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HAND~L.l£N OP lVIIJNGROND-(vervolg) 
licentie, toestaan, vernieuwen of overdragen van, 

overeenkomstig de bepalingen van de Wet te zijn 
macht om licentie uit te reiken, vernieuwen of 

over te dragen 
macht van de Minister om beslissing van Mijn

kommissaris te wijzigen of ter zijde te zetten ... 
meten van terreinen uitgekozen voor 
Mijnkommissaris overeenkomstig de opdrachten 

van de Minister te handelen 
monopolie van handel, macht om regulaties te 

maken ter voorkoming van 
omstandigheden waarorider handelstandplaatsen 
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onkosten van het afbakenen van handelsterreinen 
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regula ties 
macht van de Goeverneur om te maken, wijzigen 

of herroepen 
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titel en datum van in werking treden van de wet 
toestaan van applikatie voor vernieuwen of over-

dragen van certifikaat 
toestaan, vernieu wen of overdragen van licen tie ... 
uitkiezing van terreinen voor 

bezwaren tegen 
kennisgeving van ... 
noodzakelikheid voor 
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109-111 
10~1 
10~1 
10!1 
10!l publikatie van kennisgeving van 

uitlegging van woorden 
verboden, met zekere uitzonderingen 
verkoop van recht om te 
verloop van certifikaat, datum van ... 

... 105, 10{) 
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vernieuwen of overdragen van certifikaat, toestaan 
van applikatie voor 

waar en welk soort van handelsterrein toegestaan 
weigering om certifikaat toestaan of te vernieuwen 

INDUSTRIELE SCHOLEN 
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107-lOR 

jurisdiktie van magistraat ten opzichte van over-
tredingen in 83 

overdracht van personen van, naar verbeterhuizen 83 
overtredingen in, jurisdiktie van magistraat ten 

opzichte van R3 
strafbepalingen voor aanzetten tot weglopen van Ri~ 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



138 INDEX. 

EDUCATION-(see South African School of Mines and PAGE 
Technology, Transvaal College of Agriculture, Trans-
vaal University College, and Industrial Schools). 

GOVERNMENrr INDUS'l'RIAL SCHOOLS-( see In-
dustrial Schools). · 

GOVERNMENT MINING ENGINEFjR 

to be chairman of· Power U ndertakiugs Board 

GUARANTEED LOAN 

advances out of, in respect of construction of cer
tain railways-(see Railways). 

INDUSTRIAL SCHOOLS 

48 

application of reformatory law and regulations to 18 
desertion from, penalties for inciting to 18 
jurisdiction of magistrate in respect of offences in 18 
offences in, jurisdiction of magistrate in respect of 18 
penalties for inciting to desertion from 18 
reformatory law and regulations, application of, to lS 
transfer of persons from, to reformatories... 18 

INSPECTORS OF MINES, MACHINERY, AND 
EXPLOSIVES 

duty of, to enquire into accidents and hold 
enquiries 1g 

general powers of 19 

.JOHANNESBURG TOWN COUNCIL 

by-laws of, affecting private drains... 17 
costs of construction and maintenance of connec-

tion with private drain to be borne by owner ... 17 
drains 

costs of construction and maintenance of con
nection with private drain to be borne by 
OWnff 17 

power to make and use private . . . 17 
private, power to make by-laws in regard to 17 

inspection of meat intended for human consump-
tion ... 16 

live stock, regulation and control of sale of 16 
powers of 

as to inspection of meat ... 16 
as to regulation and control of sale of live stock H) 
to make and use private drains... 17 
to make by-laws as to connection and utilization 

of private drains... 17 
title of Act 17 
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KAFFIR EATING-HOUSE-(see Trading on Mining 
Ground and Shop Hours). PAGE 

MAGISTRATE 

jurisdiction of, in respect of Government Industrial 
&boo~ 18 

may inspect attendance register under Shop Hours 
Act ... 46 

may order transfer of persons from industrial 
schools to reformatories . . . 18 

may reserve question of law arising out of Work-
men's Compensation Act 1907 for decision of 
Supreme Court i30 

may summon assessor in Workmen's Compensation 
Act cases 30 

to pay to Master compensation awarded to minor 
under Workmen's Compensation Act 30 

MASTER OF SUPREME COURT 

payment to, by magistrate, of compensation 
awarded to a minor under Workmen's Compen-
sation Act .. . 30 

representative of deceased workmen to submit 
statement to 31 

MEDICAL ASSESSORS-(see Workmen's Compen
sation). 

MESS IN A AGREEMENT-( see Railways). 

MINES, WORKS, AND MACHINERY 

accidents, inspectors to enquire into 19 
appeal from decision of inspector ... 19 
duties of inspectors of, to enquire into accidents 

and hold enquiries 19 
enquiries 

power of inspectors to hold 19 
regulations as to manner of holding and securing 

attendance of witnesses at 19 
general powers of inspectors of 19 
inspection of, general powers of inspectors as to ... 19 
notice by inspector to manager of practice to be 

observed or discontinued... 1!) 
penalties not expressly provided for 20 
powers of inspectors of 19 
title and date of operation of Act . . . 20 
witnesses, power of inspectors to summon and 

examine 1~} 
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overeenkomstig de bepalingen van de Wet te zijn 
macht om licentie uit te reiken, vernieuwen of 

over te dragen 
macht van de Minister om beslissing van Mijn

kommissaris te wijzigen of ter zijde te zetten ... 
meten van terreinen uitgekozen voor 
Mijnkommissaris overeenkomstig de opdrachten 

van de Minister te handelen 
monopolie van handel, macht om regulaties te 

maken ter voorkoming van 
omstandigheden waaronder handelstandplaatsen 

handelsterreinen kunnen worden 
ongeldig worden van licentie 
onkosten van het afbakenen van handelsterreinen 
overdragen, toestaan, of weigeren van licentie 
overdragen van recht op handelsterrein ... 
publikatie van namen van applikanten, datum en 

plaats van het horen, en biezonderheden van 
standplaatsen 

registratie van handelstandplaatsen in name van 
de Mijnkommissaris 

regula ties 
macht van de Goeverneur om •te maken, wijzigen 

of herroepen 
op de tafels van het Parlement te worden gelegd 

strafbepalingen voor onwettig 
titel en datum van in werking treden van de wet 
toestaan van applikatie voor vernieuwen of over-

dragen van certifikaat 
toestaan, vernieuwen of overdragen van licentie ... 
uitkiezing van terreinen voor 

bezwaren tegen 
kennisgeving van ... 
noodzakelikheid voor 

BLA_DZ. 

106 

111 

111 
109 

111 

112 

108 
106 
111 
106 
111 

107 

106 

112 
112 
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109-111 
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10~1 publikatie van kennisgeving van 

uitlegging van woorden 
verboden, met zekere uitzonderingen 
verkoop van recht om te 
verloop van certifikaat, datum van ... 

... 105, 106 
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109-110 
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vernieuwen of overdragen van certifikaat, toestaan 
van applikatie voor 

waar en welk soort van handelsterrein toegestaan 
weigering om certifikaat toestaan of te vernieuwen 

INDUSTRIELE SCHOLEN 
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107-108 

jurisdiktie van magistraat ten opzichte van over-
tredingen in 83 
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opzichte van 83 
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INDUSTRIELE SOH OLEN-( vervolg) 
titel en datum van in werking treden van de Wet 
toepassing van verbeterhuis wet en regulaties op 
verbeterhuis wet en regulaties, toepassing van, op ... 
weglopen van, strafbepalingen voor aanzetten tot 

INSPEKTEURS VAN MIJNEN, MACHINERIE 
EN ONTPLOFBARE STOFFEN 

algemene machten van 
plicht van, om onderzoek in te stellen naar onge

vallen en onderzoekingen te houden 

JOHANNESBURG STADSRAAD 
afvoerbuizen 

kosten van aanleg, herstel en onderhoud van 
verbinding met private, door eigenaar ge-

BLADZ. 

84 
83 
83 
83 

85 

84 

dragen te worden 82 
macht om private te maken en gebruiken 82 
private, macht om huishoudelike bepalingen te 

maken met betrekking tot 82 
huishoudelike regulaties van, met betrekking 

tot private afvoerbuizen ... 82 
kosten van aanleg, herstel en onderhoud van 

verb in ding met private afvoerbuis door eigenaar 
gedragen te worden 82 

levende have, regeling en kontroleren van ver-
koop van 81 

machten van 
met betrekking tot het regelen en kontroleren. 

van verkoop van levende have 81 
met betrekking tot inspektie van vlees ... 81 
om h uishoudelike bepalingen met betrekking 

tot verbinding en gebruik van private afvoer-
buizen te maken 82 

om private afvoerbuizen te maken en gebruiken 82 
onderzoek ven vlees hestemd voor menselik voedsel 81 
titel van Wet .. . 82 

KAFFER-EETHUIS-(zie Handelen op Mijngrond en 
Winkeluren). 

KINDEREN 
overdracht van industriele scholen naar verbeter

huizen-(zie Industriele Scholen). 
KOLLEGE VAN LANDBOUW-(zie Transvaal Land

bouwkollege). 
KOLONIALE SEKRETARIS 

kan regelen maken de vorm en wijze voor
schrijvende voor het houden van winkel 
presentie-registers of boeken 11,..1: 

KOLONIALE THESAURIER 
betaling aan, door Spoorwegbestuur, van zekere 

gelden 88-89 
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KAFFIR EATING-HOUSE-(see Trading on Mining 
Ground and Shop Hours). PAGE 

MAGISTRATE 

jurisdiction of, in respect of Government Industrial 
Schoo~ 18 

may inspect attendance register under Shop Hours 
Act ... 46 

may order transfer of persons from industrial 
schools to reformatories . . . 18 

may reserve question of law arising out of Work-
men's Compensation Act 1907 · for decision of 
Supreme Court 30 

may summon assessor in Workmen's Compensation 
Act cases 30 

to pay to Master compensation awarded to minor 
under Workmen's Compensation Act 30 

MASTER OF SUPREME COURT 

payment to, by magistrate, of compensation 
awarded to a minor under Workmen's Compen-
sation Act .. . .. . 30 

representative of deceased workmen to submit 
statement to 3J 

MEDICAL ASSESSORS-(see Workmen's Compen
sation). 

MESSINA AGREEMENT-(see Railways). 

MINES, WORKS, AND MACHINERY 

accidents, inspectors to enquire into 
appeal from decision of inspector ... 
duties of inspectors of, to enquire. into accidents 

and hold enquiries 
enquiries 

power of inspectors to hold 
regulations as to manner of holding and securing 

attendance of witnesses at 
general powers of inspectors of 
inspection of, general powers of inspectors as to ... 
notice by inspector to manager of practice to be 

observed or discontinued... ' 
penalties not expressly provided for 
powers of inspectors of 
title and date of operation of Act ... 
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MINING COMMISSIONER 

duties of, in connection with selection of sites 
for trading on mining ground and disposal of 
right to trade thereon 

jurisdiction of, in relation to certificates for trading 
stands 

may set apart ground as a trading site 
to act in accordance with instructions of the 

Minister in carrying out powers and duties of 
Trading on Mining Ground Regulation Act 

to cause trading site to be beaconed and diagram 
prepared 

trading stands registered i:ri name of Trading 
Board to be registered in name of 

MINING 'riTLE 

trading on ground held under-(see Trading on 
Mining Ground). 

MINISTER OF MINES 

may authorize any person to enter and remove 
machinery, etc., installed in contravention of 

PAGE 

41-43 

39 
41 

44 

43 

39 

Power Act ... 61 
may give instructions to or vary decisions of 

Mining Commissioner under Trading on Mining 
Ground Regulation Act 44 

may exempt association of persons from obtaining 
licence under Power Act . . . 49 

may inspect power plant, documents, etc., and call 
for returns ... 61 

may instruct Mining Commissioner to select trading 
sites provisionally . . . 41 

may order applicant for permission to supply power 
exceeding twenty million units to submit returns 
fo information ()2 

may permit special privileges to be granted to 
consuiiJ..ers of power 58 

may prescribe conditions for trading on trading 
site ... 41 

may recover fines by action in competent court for 
contravention of Power Act {:)2 

to approve character of applicant for trading site... 42 
to approve form and certain of the conditions of 

a licence to generate power 52 
to approve proposal for reduction of prices for 

supply of power 58 
to decide on appeal whether licensee shall supply 

power, and attach conditions of supply . .. 55 
to refer application for power licence to board 50 
to revise schedule of standard prices for supply of 

power 5ti-57 
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titel en datum van in wer king treden van de Wet 
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verbeterhuis wet en regulaties, toepassing van, op ... 
weglopen van, strafbepalingen voor aanzetten tot 

INSPEKTEURS VAN MIJNEN, MAOHINERIE 
EN ONTPLOFBARE STOFFEN 
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BLADZ. 

84 
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83 
83 

algemene machten van 85 
plicht van, om onderzoek in te stellen naar onge-

vallen en onderzoekingen te houden 84 

JOHANNESBURG STADSRAAD 
afvoerbuizen 

kosten van aanleg, herstel en onderhoud van 
verbinding met private, door eigenaar ge-
dragen te worden 82 

macht om private te maken en gebruiken 82 
private, macht om huishoudelike bepalingen te 

maken met betrekking tot 82 
huishoudelike regulaties van, met betrekking 

tot private afvoerbuizen ... 82 
kosten van aanleg, herstel en onderhoud van 

verbinding met private afvoerbuis door eigenaar 
gedragen te worden 82 

levende have, regeling en kontroleren van ver-
koop van 81 

machten van 
met betrekking tot het regelen en kontrolereil 

van verkoop van levende have 81 
met betrekking tot inspektie van vlees ... 81 
om h uishoudelike bepalingen met betrekking 

tot verbinding en gebruik van private afvoer-
buizen te maken 82 

om private afvoerbuizen te maken en gehruiken 82 
onderzoek ven vlees bestemd voor menselik voedsel 81 
titel van Wet . . . 82 

KAFFER-EETHUIS-(zie Handelen op Mijngrond en 
Winkeluren). 

KINDEREN 
overdracht van industriele scholen naar verbeter-

huizen-(zie Industrfele Scholen). 
KOLLEGE VAN LANDBOUW-(zie Transvaal Land

bouwkollege ). 
KOLONIALE SEKRETARIS 

kan regelen maken de vorm en wijze voor
schrijvende voor het houden van winkel 
presentie-registers of boeken 114 

KOLONIALE THESAURIER 
betaling aan, door Spoorwegbestuur, van zekere 
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KOLONIALE THESAURIER-(vervolg) BLADZ. 

betalingen te doen onder machtiging van de 
Goeverneur . . . 7 i~ 

Prokureur-generaal in overleg met, kan beloning 
van W erklieden Kompensatie assessoren vast-
stellen ~Hi 

KRACHT 

applikatie bij Minister voor verlof te verzorgen, 
niet te boven gaande twintig miljoen eenheden 
per jaar 

arbitrage in geval van geschil ten opzichte van het 
bedrag betaalbaar bij onteigening, enz .... 

behoudens bepalingen van de Besproeiings Wet en 
de Edele en Onedele Metalen Wet, 1908, en 
M unicipale Lichamen W etten 

beperkingen en voorwaarden, Goeverneur kan ver
binden aan licenties voor verzorgen van, binnen 
m unici pali tei ten 

berekenen van rente op aandelen- en obligatie
kapitaal van maatschappijen opgericht na het 
in werking treden van de wet 

beroepen op gerechtshof voor order intrekking ter 
zij de zettende 

betreding en inbezitneming van onderneming door 
de Goeverneur 

bewijslast bij ongevallen door instelling veroor
zaakt 

bezwaren tegen verzorgen van, binnen municipali
teiten 

drijven van onderneming in geval van intrekken 
van licentie ... 

eenvormige prijzen, uitgezonderd in zekere geval-
len . .. · 

exploiteren van onderneming door de Goeverneur 
geschil met betrekking tot bedrag van de koop

pr~js van onderneming, arbitrage in geval van ... 
inspekteren van dokumenten betrekking hebbende 

op gelicentieerde onderneming ... 
inspekteren van machinerie, dokumenten, kontrak

ten, enz., door Minister of persoon door hem 
gemachtigd ... 

inspekteren en nemen van kopieen van dokurnen
ten bij raad ingediend, door persoon door raad 
van municipaliteit gemachtigd 

inspektie en toegang door licentiehouder, recht tot 
intrekking van licentie 
kennisgeving , 

aan licentiehouder door applikant voor verzor
ging van kracht ... 

aan municipaliteiten van aanleg en route van 
over brengstgeleiding 

132 

129 

120 

127 

128 

125 

130 

119 

129 

127 
125 

129 

1iH 

1iH 

119 
130 

127-128 

124 

119 
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142 INDEX. 

MINING COMMISSIONER PAGE 

duties of, in connection with selection of sites 
for trading on mining ground and disposal of 
right to trade thereon 41-43 

jurisdiction of, in relation to certificates for trading 
stands 39 

may set apart ground as a trading site 41 
to act in accordance with instructions of the 

Minister in carrying out powers and duties of 
Trading on Mining Ground Regulation Act 44 

to cause trading site to be beaconed and diagram 
prepared 43 

trading stands registered in name of Trading 
Board to be registered in name of 39 

MINING TITLE 

trading on ground held under-(see Trading on 
Mining Ground). 

MINISrrER OF MINES 

may authorize any person to enter and remove 
machinery, etc., installed in contravention of 
Power Act . .. 61 

may give instructions to or vary decisions of 
Mining Commissioner under Trading on Mining 
Ground Regulation Act 44 

may exempt association of persons from obtaining 
licence under Power Act . . . 49 

may inspect power plant, documents, etc., and call 
for returns ... 61 

may instruct Mining Commissioner to select trading 
sites provisionally ... 41 

may order applicant for permission to supply power 
exceeding twenty million units to submit returns 
fo information 62 

may permit special privileges to be granted to 
consun;_ers of power 58 

may prescribe conditions for trading on trading 
site ... 41 

may recover fines by action in competent court for 
contravention of Power Act 62 

to approve character of applicant for trading site... 42 
to approve form and certain of the conditions of 

a licence to generate power 52 
to approve proposal for reduction of prices for 

supply of power 58 
to decide on appeal whether licensee shall supply 

power, and attach conditions of supply ... 55 
to refer application for power licence to board 50 
to revise schedule of standard prices for supply of 

power 56-57 
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144 I~DEX. 

MUNICIPALITIES-(see also Pretoria Town Council PAGE 

and Johannesburg Town Council). 

applications for licences to transmit through or 
supply power within 51-52 

authority to carry on business on trading site to be 
produced to, before granting licence 4a 

to have regard to provisions of section two of Act 
No. 13 of 1910 in issuing licence for general 
dealer or kaffir eating-house on ground held 
under mining title... i~9 

NELSPRUIT OR ALKMAAR-PILGRIMS REST 
RAILWAY -(see Railways). 

PENSIONS 

retirement from Public Service, addition to period 
of pensionable service 

PILGRIMS REST-ALKMAAR OR NELSPRUIT 
RAILWAY-(see Railways). 

POWER 

20-21 

accidents, burden of proof 60 
advisory board-(see Undertakings Board) 
alteration of conditions of licence . . . 53 
amendment of licence, licensee to apply to Minister 5i~ 
application to Minister for permission to supply, 

not exceeding twenty million units per year ... ti2 
arbitration in case of dispute as to amount payable 

on expropriation, etc. 59 
board-(see Undertakings Board). 
breaking and opening up of streets-(see opening 

and breaking up of streets). 
burden of proof, etc, in accidents caused by, plant tiO 
calculation of interest upon share and debenture 

capital of companies formed after commencement 
of Act ;)7 

carrying on of undertaking on revocation of licence ;)~) 
charges 

arrangement for reduced prices invalid unless 
approved by Minister . . . 5~ 

ascertainment of "surplus profit" 57 
automatic adjustment of prices ... 57 
xnay be fixed by Minister in certain circum-

stances · 55 
:payment of surplus profit to consumers 57 
period of revision . . . 56 
reference of dispute to Minister . . . f>R 
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lNDEX-\VE'I"l'EN 1910. 143 
- -~~- -------~- ----------------

KOLONIALE THESAURIER-(vervolg) BLADZ~ 

betalingen te doen onder machtiging van de 
Goeverneur . . . 7 a 

Prokureur-generaal in overleg met, kan beloning 
van W erklieden Kompensatie assessoren vast-
s tell en 96 

KRACHT 

applikatie bij Minister voor verlof te verzorgen, 
niet te hoven gaande twintig miljoen eenheden 
per jaar 

arbitrage in geval van geschil ten opzichte van het 
bedrag betaalbaar bij onteigening, enz .... 

behoudens bepalingen van de Besproeiings Wet en 
de Edele en Onedele Metalen Wet, 1908, en 
Municipale Lichamen Wetten -

beperkingen en voorwaarden, Goeverneur kan ver
binden aan licenties voor verzorgen van, binnen 
m unici pali tei ten 

berekenen van rente op aandelen- en obligatie
kapitaal van maatschapp~jen opgericht na het 
in werking treden van de wet 

beroepen op gerechtshof voor order intrekking ter 
zij de zettende • 

betreding en inbezitn(;>ming van onderneming door 
de Goeverneur 

bewijslast bij ongevallen door instelling veroor
zaakt 

bezwaren tegen verzorgen van, binnen municipali
teiten 

drijven van onderneming in geval van intrekken 
van licentie ... 

eenvormige prijzen, uitgezonderd in zekere geval
len ... 

exploiteren van onderneming door de Goeverneur 
geschil met betrekking tot bedrag van de koop

prijs van onderneming, arbitrage in geval van ... 
·inspekteren van dokumenten betrekking hebbende 

op gelicentieerde onderneming ... 
inspekteren van machinerie, dokumenten, kontrak

ten, enz., door Minister of persoon door hem 
gemach tigd ... 

inspekteren en nemen van kopieen van dokumen
ten bij raad ingediend, door persoon door raau 
van municipaliteit gemachtigd 

inspektie en toegang door licentiehouder, recht tot 
intrekking van licentie 
kennisgeving 

aan licentiehouder door applikant voor verzor
ging van kracht ... 

aan municipaliteiten van aanleg en route van 
over brengstgeleiding 

132 

129 

120 

127 

] 28 

125 

1 ao 

119 

129 

127 
125 

129 

liH 

119 
130 

127-128 

124 

119 
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INDEX-WETTEN 1910. 

KRACHT-(vervolg) 
kennisgeving-( vervolg) 

door applikant die verlangt te verzorgen binnen 
verzorgingsterreil). van een licentiehouder 

door licentiehouder van voornemen om straten 
te openen, op te breken en geleidingen, enz., 
aan te leggen in ... 

van applikatie voor licentie, publikatie van 
van voornemen om onderneming te onteigenen 

kompensatie door licentiehouder voor schade ge
daan bij het openen en opbreken van straten 

kontrakten v66r April 1910 aangegaan 
licenties 

akte en artikelen van oprichting, applikatie voor, 
te vergezellen 

applikaties voor 
applikaties voor, om over te brengen door of te 

verzorgen binnen municipaliteiten 
bezwaren tegen applikatie 
biezonderheden benodigd applikaties voor, te 

vergezellen 
Goeverneur toe te staan of te weigeren ... 
invoeging van voorwaarden met betrekking tot 

het maximum hoeveelheid kracht dat ontwik
keld kan worden 

monopolie niet geacht verleend te worden door 
toestaan van 

publikatie van kennisgeving van applikaties voor 
publikatie van, met voorwaarden, in de Staats

koerant ... 
raad, applikaties voor en bezwaren tegen~ te on-

derzoeken 
raad toestaan of weigering van aan te bevel en ... 
verandering van voorwaarden van 
verwijzing van applikaties voor, naar de raad ... 
voorwaarden in strijd met de wet of de regula-

ties mogen niet aan, verbonden worden 
voorwaarden of veranderingen die dienen aan, 

verbonden te worden, raad aan te bevelen 
voorwaarden van ... 
vorm van 
vorm van applikatie voor ... 
vrijstelling van 

licenties voor verzorgen van, binnen municipali
teiten 
beperkingen en voorwaarden kunnen door Goe

verneur daaraan verbonden worden ... 
bezwaren tegen, municipale raad hij de raad in 

te dienen ... 
bezwarAn tegen, raad kan rechtsgeleerde ter 

steuning van, employeren 
onredelik terughouden van toestemming door 

raad van municipaliteit ... 

14;) 

BLADZ. 

118-119 

122 
118 
128 

122 
12(i 

117 
117-11~) 

11~)-120 
118 

117-118 
11~) 

121-122 

121 
118 

122 

1HI 
119 
122 
118 

119 

11~) 

120-121 
120 
117 
117 

120 

119 

120 

120 
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144 IXDEX. 

MUNICIP ALITIES-(see also Pretoria Town Council PAGE 

and Johannesburg Town Council). 

applications for licences to transmit through or 
supply power within 51-52 

authority to carry on business on trading site to be 
produced to, before granting licence 43 

to have regard to provisions of section two of Act 
No. 13 of 1910 in issuing licence for general 
dealer or katlir eating-house on ground held 
under mining title... 39 

NELSPRUIT OR ALKMAAR-PILGRIMS REST 
RAILWAY-(see Railways). 

PENSIONS 

retirement from Public Service, addition to period 
of pensionable service 

PILGRIMS REST-ALKMAAR OR NELSPRUIT . 
RAILWAY-(see Railways). 

POWER 

accidents, burden of proof 
advisory board-(see Undertakings Board) 
alteration of conditions of licence ... 
amendment of licence, licensee to apply to Minister 
application to Minister for· permission to supply, 

not exceeding twenty million units per year ... 
arbitration in case of dispute as to amount payable 

on expropriation, etc. 
board-(see Undertakings Board). 
breaking and opening up of streets-(see opening 

and breaking up of streets). 
burden of proof, etc, in accidents caused by, plant 
calculation of interest upon share and debenture 

capital of companies formed after commencement 
of Act 

carrying on of undertaking on revocation of licence 
charges 

arrangement for reduced prices invalid unless 
approved by Minister ... 

ascertainment of "surplus profit" 
automatic adjustment of prices ... 
may be fixed by Minister in certain circum-

stances 
:Jayment of surplus profit to consumers 
period of revision ... 
reference of disputt> to Minister ... 

20-21 

60 

53 
53 

ti2 

59 

60• 

57 
;)9 

58 
57 
57 

.55 
57 
56 
5R 
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146 INDEX. 
------------------------~------

POWER-(conl£11 u.ed) 
charges-( conf'l~nued) 

scale of prices 
to be as specified in schedule of standard prices 
varying of ... 

compensation by licensee for damage done in 
opening and breaking up of streets 

conditions and form of licence 
conditions of restoration of dispossessed undertaking 
consent by council of municipality as to supply of, 

within 
contracts made before April, 1910 ... 
counsel may be heard in support of objections to 

supply of, within municipalities ... 
damage or injury due to negligence a defence 
delay in supplying 
diminution of supply 
discontinuance of supply 
dispute as to amount of purchase price of under

taking, arbitration in case of 
duties of licensee 
duty to supply without intermission save for 

inevitable accident, etc. 
entry 

and inspection by licensee, right of 
powers of 
upon and taking possession of undertaking by 

Governor ... 
exemption from licence 
expropriation 

of land 
of undertaking after thirty-seven years ... 

form and conditions of licence 
inspection 

and entry by licensee, right of 
and taking of copies of documents lodged with 

hoard by person authorized by council of 
m uni ci pali ty 

of documents connected with licensed under
taking 

of plant, documents, contracts, etc., by Minister 

PAGE 

56-57 
57 

57-58 

53 
52-53 

56 

51-52 
57 

51 
60 
55 
56 
5t) 

59 
55 

t)O 
G1-ti2 

56 
4:9 

;)4 
;)9 

52-f>a 

(j() 

;)] 

or person authorized by him 
interpretation of terms 

G1 
47-4K, f>4 

licences 
alteration of conclitions of 
application for, to transmit through or supply 

power within municipalities ... · 
applications for 
boar<l to enquire into applications for and 

objections to 
board to recommend grant or refusal of 
conditions inconsistent with Act or regulations 

not to be attached 

51-52 
49-;}1 

f>l 
51 

;)l 
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INDEX-WETTEN 1910. 

KRACHT-(vervolg) 
kennisgeving-( vervol,q) 

door applikant die verlangt te verzorgen binnen 
verzorgingsterrein van een licentiehouder 

door licentiehouder van voornemen om straten 
te openen, op te breken en geleidingen, enz., 
aan te leggen in ... 

van applikatie voor licentie, publikatie van 
van voornemen om onderneming te onteigenen 

kompensatie door licentiehouder voor schade ge
daan bij het openen en opbreken van straten 

kontrakten v66r April 1910 aangegaan 
licenties 

akte en artikelen van oprichting, applikatie voor, 
te vergezellen 

applikaties voor 
applikaties voor, om over te brengen door of te 

verzorgen binnen municipaliteiten 
bezwaren tegen applikatie 
biezonderheden benodigd applikaties voor, te 

vergezellen 
Goeverneur toe te staan of te weigeren ... 
invoeging van voorwaarden met betrekking tot 

het maximum hoeveelheid kracht dat ontwik
keld kan worden 

monopolie niet geacht verleend te worden door 
toestaan van 

publikatie van kennisgeving van applikaties voor 
publikatie van, met voorwaarden, in de Staats

koerant · ... 
raad, applikaties voor en bezwaren tegen, te on-

derzoeken 
raad toestaan of weigering van aan te bevel en ... 
verandering van voorwaarden van 
verwijzing van applikaties voor, naar de raad ... 
voorwaarden in strijd met de wet of de regula-

ties mogen niet aan, verbonden worden 
voorwaarden of veranderingen die dienen aan, 

verbonden te worden, raad aan te bevelen 
voorwaarden van ... 
vorm van 
vorm van applikatie voor ... 
vrijstelling van 

licenties voor verzorgen van, binnen municipali
teiten 
beperkingen en voorwaarden kunnen door Goe

verneur daaraan verbonden worden ... 
bezwaren tegen, municipale raad bij de raad in 

te dienen ... 
bezwarAn tegen, raad kan rechtsgeleerde ter 

steuning van, employeren 
onredelik terughouden van toestemming door 

raad van municipaliteit ... 

BLADZ. 

118-119 

122 
118 
128 

122 
12ti 

117 
117-119 

119-120 
118 

117-118 
11~) 

121-122 

121 
118 

122 

119 
119 
122 
118 

119 

11H 
120-121 

120 
117 
117 

120 

119 

120 

120 
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lNDEX-WETTEN 1910. 

KRACHT-( vervolg) 

lijnen, enz., verkocht op termen van betaling bij 
paaiementen, of verhuurd, eigendom van licen
tiehouder geacht te worden totdat afbetaald 

machten van intrekking van iicentie 
machten van licentiehouder om straten te openen 

en op te breken 
machten van toegang en inspektie door licentie

houder 
macht om dokumenten betrekking hebbende op 

gelicentieerde onderneming te inspekteren 
macht van licentiehouder om lijnen, fittings, enz., 

te verw~j deren 
maximum hoeveelheid dat ontwikkeld kan wor

den, opnemen in licentie van voorwaarden met 
betrekking tot 

monopolie niet geacht verleend te worden door 
toestaan van een licentie ... 

municipaliteiten 
applikaties voor licenties om kracht, over te 

brengen door en te verzorgen binnen 
beperkingen en voorwaarden kunnen door Goe

verneur verbonden worden aan licenties voor 
het verzorgen van kracht blnnen 

Goeverneur kan voorwaarden met betrekking 
tot het verzorgen van kracht binnen, opleggen 

kennisgeving aan, van aanleg en route van over
brengstgeleiding ... 

licentiehouder kan niet kracht verzorgen binnen, 
zondertoestemming,met zekere uitzonderingen 

onredelike terughouding van toestemming met 
betrekking tot verzorging .van kracht ... 

raad van kan rechtsgeleerde employeren, ter 
steuning van bezwaren tegen verzorging van 
kracht binnen 

raad van, bij de raad bezwaren tegen toestaan 
van licentie in te dienen 

redenen van de ro.ad bij beslissing met betrek
king tot terughouding van toestemming ten 
aanzien van verzorgen van kracht naar raad 
en licentiehouder overgebracht te worden 

toesternming van, tot verzorgen van kracht 
binnen 

verzorging van kracht hinnen, on wettig zonder 
toestemming van rnunicipale raad in geval 
waar Goeverneur z~jn machtiging heeft ge
weigerd ... 

Ondernemingen Raad 
applikaties voor licenties te worden verwezen 

naar 
inspektie en nemen van kopieen van dokurnen

ten ingediend bij, door persoon, door munici
paliteit gernachtigd 

147 

BLADZ. 

131 
128 

122-123 

130 

131 

130 

121-122 

121 

119 

120 

120 

119 

120 

120 

120 

11~) 

120 

120 

120 

118 

11~) 
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146 INDEX. 

POWER-( continv_,ed) 

charges-( conUnued) 
scale of pricEs 
to be as specified in schedule of standard prices 
varying of ... 

compensation by licensee for damage done in 
opening and breaking up of streets 

conditions and form of licence 
conditions of restoration of dispossessed undertaking 
consent by council of municipality as to supply of, 

within 
contracts made before April, HHO ... 
counsel may be heard in support of objections to 

supply of. within municipalities ... 
damage or injury due to negligence a defence 
delay in supplying 
diminution of supply 
discontinuance of supply 
dispute as to amount of purchase price of under

taking, arbitration in case of 
duties of licensee 
duty to supply without intermission save for 

inevitable acci<lent, etc. 
entry 

and inspection by licensee, right of 
powers of 
upon and taking possession of undertaking by 

Governor ... 
exemption from licence 
expropriation 

of land 
of undertaking after thirty-seven years ... 

form and conditions of licence 
inspection 

and entry by licensee, right of 
and taking of copies of documents lodged with 

board by. person authorized by council of 
municipality 

of documents connected with licensed under
taking 

of plant, doc'uments, contracts, etc., by Minister 

PAGE 

56-57 
57 

57-58 

53 
52-53 

56 

51-52 
57 

51 
60 
;)5 

56 
56 

59 
.55 

56 

60 
{)1-62 

56 
49 

54 
59 

52-53 

tiO 

51 

61 

or person authorized by him 
interpretation of terms 

()1 

47-4~, 54 
licences 

alteration of conditions of 
application for, to transmit through or supply 

power within municipalities ... 
applications for 
board to enquire into applications for and 

objections to 
board to recommend grant or refusal of 
conditions inconsistent with Act or regulations 

not to be attached 

51-52 
49-51 

51 
51 

51 
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148 INDEX. 

POWER-( (;ontinued) 

licences -(continued) 
conditions of 
conditions or modifications to be attached to, 

board to recommend· 
exemption from 
form of 
form of application for 
Governor to grant or refuse 
insertion of conditions as to maximum amount 

of power which may be generated 
memorandum and articles of association to 

accompany applications for 
monopoly not deemed to be conferred by grant of 
objections to application ... 
particulars required to accompany applications 

for 
publication of notice of applications for 
publication of, with conditions, in Gazette 
reference of applications for, to board ... 

licences for supply within municipalities 
objections to, council may employ counsel in 

support of 
objections to, council to lodge with board 
restrictions and conditions may be attached by 

Governor to 
unreasonable withholding of consent by council 

. of municipality ... 
lines, etc., sold on terms of instalment or on 

hire to he deemed property of licensee until 
paid for 

maximum amount which may be generated, 
insertion in licence of conditions as to ... 

monopoly not deemed to he conferred by grant of 
a licence 

municipalities 
applications for licences to transmit through or 

supply power within 
consent of, to supply of power within ... 
council may employ counsel in support of 

objection to supply of power within ... 
council of, to lodge with board objections to 

grant of licence ... 
Governor may impose conditions as to supply of 

power within 
licensee may not supply power within~ without 

consent, with certain exceptions 
notic~ to, of construction and route of trans

mission line 
reasons of board in decision as to withholding 

of consent as to supply of power to be trans
mitted to council and licensee ... 

PAGE 

52-5a 

51 
49 
52 
4~ 
51 

53 

4~ 
53 
50 

49-50 
50 
53 
50 

51 
51 

51 

60-61 

51 
51-52 

51 

51 

52 

51-52 

51 
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INDEX-WETTEN 1910. 147 

KRACHT-( vervulg) BI.ADZ. 

lijnen, enz., verkocht op terrnen van betaling bij 
paaiementen, of verhuurd, eigendom van licen-
tiehouder geacht te worden totdat afbetaald 131 

machten van intrekking van licentie 128 
machten van licentiehouder om straten te openen 

en op te breken 122-123 
machten van toegang en inspektie door licentie-

houder 130 
macht om dokumenten betrekking hebbende op 

gelicentieerde onderneming te inspekteren 131 
macht van licentiehouder om lijnen, fittings, enz., 

te verwijderen 130 
maximum hoeveelheid dat ontwikkeld kan wor-

den, opnemen in licentie van voorwaarden met 
betrekking tot 121-122 

monopolie niet geacht verleend te worden door 
toestaan van een licentie . . . 121 

m uni ci pali tei ten 
applikaties voor licenties om kracht, over te 

brengen door en te verzorgen binnen 119 
beperkingen en voorwaarden kunnen door Goe-

verneur verbonden worden aan licenties voor 
het verzorgen van kracht binnen 120 

Goeverneur kan voorwaarden met betrekking 
tot het verzorgen van kracht binnen, opleggen 120 

kennisgeving aan, van aanleg en route van over-
brengstgeleiding... 119 

licentiehouder kan niet kracht verzorgen binnen, 
zondertoestemming,met zekere uitzonderingen 120 

onredelike terughouding van toestemming met 
betrekking tot verzorging van kracht... 120 

raad van kan rechtsgeleerde employeren, ter 
· steuning van bezwaren tegen verzorging van 
kracht binnen 120 

raad van, bij de raad bezwaren tegen toestaan 
van licentie in te dienen. 119 

redenen van de road bij beslissing met betrek
king tot terughouding van toestemming ten 
aanzien van verzorgen van kracht naar raad 
en licentiehouder overgebracht te worden 120 

toestemming van, tot verzorgen van kracht 
binnen 120 

verzorging van kracht binnen, on wettig zonder 
toestemming van municipale raad in geval 
waar Goeverneur z~jn machtiging heeft ge-
weigerd . . . 120 

Ondernemingen Raad 
applikaties voor licenties te worden verwezen 

naar 118 
inspektie en nemen van kopieen. van dokumen-

ten ingediend bij, door persoon, door munici-
paliteit gemachtigd 119 
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INDEX-\VE'l'TEN, 1~H0. 

KRACH~,- ( vervolg) 

Ondernemingen Raad-( vervolg) 

machten, bevoegdheden en voorrechten van 
onderzoek door, naar bewering van onredelike 

terughouding van toestemming door raad van 
municipaliteit 

plichten van 
publikatie van kennisgeving van applikatie voor 

licentie ... 
redenen van, in beslissing met betrekking tot 

het terughouden van toestemming, aan raad 
van municipaliteit en licentiehouder te worden 
toegezonden 

samenstelling van ... 
te onderzoeken naar applikaties voor en bezwa

ren tegen licenties 
toestaan of weigeren van licentie aan te bevelen 
voorwaarden of veranderingen die dienen aan 

licentie verbonden te worden, aan te bevelen 
voorzitter 

ongelicentieerde ondernemingen 
drijven van bestaande 
verbod van ... 
vrijstelling van licentie 

ongevallen, bewijslast 
onredelike terughouding door raad van municipa

liteit van toestemming voor verzorging van, 
binnen een municipaliteit 

onteigening van grond 
onteigening van onderneming na zeven-en-dertig 

jaren 
openen en opbreken van straten 

aansprakelikheid van licentiehouder 
afdoen van werk ... 
afdoen van werk door autoriteit op kosten van 

de licentiehouder 
beperking van machten ... 
beschrijving van "straat" 
bewaking van belemmeringen 
kennisgeving van voornemen om 
kompensatie ten aanzien van 
kosten van toezich t 

opgaven, macht van Minister om, op te eisen 
overbrengstgeleiding 

kennisgeving aan municipaliteiten van aanleg en 
route van ... 

overneming van onderneming bij intrekking van 
licentie 

overtredingen-( zie ook '' strafbepalingen "). 
plichten van licentiehouder ... 
plicht om zonder ophouden te verzorgen, behalve 

in geval van onvermijdelik voorval, enz. 
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14~ INDEX. 

?OWER-(tontinued) 

licences -(continued) 
conditions of 
conditions or modifications to be attached to, 

board to recommend 
exemption from 
form of 
form of application for 
Governor to grant or refuse 
insertion of conditions as to maximum amount 

of power which may be generated 
memorandum and articles of association to 

accompany applications for 
monopoly not deemed to be conferred by grant of 
objections to application ... 
particulars required to accompany applications 

for 
publication of notice of applications for 
publication of, with conditions, in Gazette 
reference of applications for, to board ... 

licences for supply within municipalities 
objections to, council may employ counsel in 

support of 
objections to, council to lodge with board 
restrictions and conditions may be attached by 

Governor to 
unreasonable withholding of consent by council 

of municipality ... 
lines, etc., sold on terms of instalment or on 

hire to he deemed property of licensee until 
paid for 

maximum amount which may be generated, 
insertion in licence of conditions as to ... 

monopoly not deemed to be conferred by grant of 
a licence 

municipalities 
applications for licences to transmit through or 

supply power within 
consent of, to supply of power within ... 
council may employ counsel in support of 

objection to supply of power within ... 
council of, to lodge with board objections to 

grant of licence ... 
Governor may impose conditions as to supply of 

power within 
licensee may not supply power within, without 

consent, with certain exceptions 
notic~ to, of construction and route of trans

mission line 
reasons of board in decision as to withholding 

of consent as to supply of power to be trans
mitted to council and licensee ... 
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150 INDEX. 
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POWER-( continued) PAGB 

municipalities-( conUn 'lwd) 
restrictions and conditions may l>e attached by 

Governor to licences for supply of power 
within 51 

supply of power within, unlawful without 
consent of council where Governor has refused 
authorization 52 

unreasonable withholding of consent as to supply 
of power within... 52 

notice 
by applicant desiring to supply within area of 

supply of a licensee 50 
by licensee of intention to open, break up, lay 

line~, etc., in streets 54 
of application for licence, publication of 50 
of intention to expropriate undertaking... 59 
to licensee by applicant for supply of power 55 
to municipalities of construction and ;route of 

transmission line 51 
objections to supply of, within municipalities ' 51 
offences-( see also penalties) 60 
opening and breaking up of streets 

compensation in respect of 53 
completion of work by !authority at expense of 

licensee . .. 54 
completion of work 54 
costs 9f superintendence 54 
definition of "street" 54 
guarding of obstructions 54 
liability of licensee... 54 
limitation of powers 54 
notice of intention of 54 

penalties 
for divulging information obtained in inspection 61 
for obstructing or hindering person in execution 

of his duty . . . . . . . . . 62 
for offences . . . 60 
for person obstructing or hindering inspection... 61 
for unauthorized working... 62 
liability to, in case of contravention of Act by 

companies or partnerships G2 
recovery of . . . 62 

periods within which licensee to commence supply 55 
power of licensee to open and break up streets 53 
power of revocation of licence 58 -
power to inspect documents connected with licensed 

undertaking 61 
preferences 58 
prohibitiop_ of unlicensed undertakings 49 
publication in Gazette of licences, together with 

conditions . . . 5i~ 
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INDEX-WE'l"l'EN 1~H0. 

KRAOH~1-(vervolg) 

Ondernemingen Raad-( vervolg) 

maehten, bevoegdheden en voorrechten van 
onderzoek door, naar bewering van onredelike 

terughouding van toestemming door raad van 
municipaliteit 

plichten van 
publikatie van kennisgeving van applikatie voor 

licentie ... 
redenen van, in beslissing met betrekking tot 

het terughouden van toestemming, aan raad 
van municipaliteit en licentiehouder te worden 
toegezonden 

samenstelling van ... 
te onderzoeken naar applikaties voor en bezwa

ren tegen licenties 
toestaan of weigeren van licentie aan te bevelen 
voorwaarden of veranderingen die dienen aan 

licentie verbonden te worden, aan te bevelen 
voorzitter 

ongelicentieerde ondernemingen 
drijven van bestaande 
verbod van ... 
vrijstelling van licentie 

ongevallen, bewijslast 
onredelike terughouding door raad van m unicipa

liteit van toestemming voor verzorging van, 
binnen een municipaliteit 

onteigening van grond 
onteigening van onderneming na zeven-en-dertig 

jaren 
openen en opbreken van straten 

aansprakelikheid van licentiehouder 
afdoen van wer k ... 
afdoen van werk door autoriteit op kosten van 

de licentiehouder 
beperking van machten ... 
beschrijving van "straat" 
bewaking van belemmeringen 
kennisgeving van voornemen om 
kompensatie ten aanzien van 
kosten van toezich t 

opgaven, macht van Minister om, op te eisen 
overbrengstgeleiding 

kennisgeving aan municipaliteiten van aanleg en 
route van ... 

overneming van onderneming bij intrekking van 
licentie 

overtredingen-( zie ook '' strafbepalingen "). 
plichten van licentiehouder ... 
plicht om zonder ophouden te verzorgen, behalve 

in geval van onvermijdelik voorval, enz. 

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

14\l 

BLADZ. 

1.1 () 

120 
1Hi 

118 

120 
116 

119 
1] \l 

11 ~) 
1 ]() 

117 
llti 
117 
130 

120 
123 

128-129 

123 
123 

12i~ 
12.2 
1 ~i~ 
l2i3 
122 
122 
12i3 
1:31 

ll!l 

12!)' 
12D 

123-12;) 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



lNDEX-WETTEN 1910. 
------------------ --------~--- ~- ~ 

KRACHT-( vervolg) 
prijzen 

automatiese regeling van prijzen ... 
betaling van surplus-winst aan verbruikers. 
kan door Minister in zekere omstandigheden 

vastgesteld worden 
overeenkomst voor verminderde prijzen on

geldig, tenzij door Minister goedgekeurd 
schaal van ... 
te zijn, zoals in schedule van vaste prijzen ge-

speci fi ceerd 
tijdperk van herziening 
vaststelling van " surplus-winst " 
verandering van 
verwijzing van geschil naar Minister 

publikatie in de Stqatskoerant van licenties, te 
zamen met voorwaarden ... 

publikatie van verandering van licentie 
Raad en raadgevende raacl--( zie " Ondernemingen 

Raad "). 
rabatten 
recht om onderneming op intrekking van licentie 

te kopen 
rechtsgeleerde kan gehoord worden ter steuning 

van bezwaren tegen verzorging van, binnen 
m unici pali tei ten 

regula ties 
macht om, te maken 
op de tafels van het Parlement gelegd te 

worden 
schade of letsel ingevolge nalatigheid een goede 

verantwoording 
speciale voorrechten ... 
staking van verzorging 
strafhepalingen 

aansprakelikheid voor, in geval van overtreding 
van wet door maatschappijen en vennoot
schappen ... 

verhaling van 
voor belemmeren of verhincleren van inspektie 
voor belemmeren of verhinderen van een 

persoon bij het uitvoeren van zijn plicht 
voor het openbaren van informatie op onderzoek 

bekomen ... 
voor ongeautoriseerde werken 
voor overtredingen 

straten, openen of opbreken van, door licentie
houder 

surplus-winst 
betaling van, aan verbruikers 
vaststelling van 

telefonen, bepalingen van de wet met betrekking 
tot de aanleg, enz., van, niet aan te tasten 
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150 INDEX. 
----- ------~~-~~--

POWER-(continued) PAGE 

municipalities-( continued) 
restrictions and conditions may be attached by 

Governor to licences for supply of power 
within 51 

supply of power within, unlawful without 
consent of council where Governor has refused 
authorization 52 

unreasonable withholding of consent as to supply 
of power within... 52 

notice 
by applicant desiring to supply within area of 

supply of a licensee 50 
by licensee of intention to open, break up, lay 

line!:', etc., in streets 54 
of application for licence, publication of 50 
of intention to expropriate undertaking... 59 
to licensee by applicant for supply of power 55 
to municipalities of construction and route of 

transmission line 51 
objections to supply of, within municipalities 51 
offences-(see also penalties) 60 
opening and breaking up of streets 

compensation in respect of 53 
completion of work by 1authority at expense of 

licensee . . . 54 
completion of work 54 
costs of superintendence 54 
definition of "street" 54 
guarding of obstructions 54 
liability of licensee... 54 
limitation of powers 54 
notice of intention of 54 

penalties 
for divulging information obtained in inspection 61 
for obstructing or hindering person in execution 

of his duty 62 
for offences . . . 60 
for person obstructing or hindering inspection... 61 
for unauthorized working... 62 
liability to, in case of contravention of Act by 

companies or partnerships 62 
recovery of . . . 62 

periods within which licensee to commence supply 55 
power of licensee to open and break up streets . . . 53 
power of revocation of licence 58 
power to inspect documents connected with licensed 

undertaking 61 
preferences 58 
prohibition of unlicensed undertakings 49 
publication in Gazette of licences, together with 

conditions . . . 53 
I 
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L)2 INDEX. 

POWER-(cvnt-in-ued) 

publication of alteration of licence ... 
rebates ... 
recourse to court of law for order setting aside 

revocation ... 
refusal to supply 
regulations 

power to make 
to be laid on tables of Parliament 

removal of lines, fittings, etc., right of 
restrictions and conditions, Governor may attach to 

licences for supply of, within municipalities 
returns, power of Minister to call for 
revocation of licence ... 
right. of entry and inspection by licensee 
right of licensee to remove lines, fittings, etc. 
right to purchase undertaking on revocation of 

licence 
saving of provisions of Irrigation Act and Precious 

and Base Metals Act 1908 and Municipal Corpo
ration Laws ... 

special privileges 
streets, opening and breaking up of, by licensee ... 
supply of 

not exceeding twenty million units per year 
to premises possessing separate supply ... 
within area of supply of a licensee 
within municipalities (see municipalities). 

surplus profit 
ascertainment of 
payment of, to consumers ... 

taking over of undertaking on revocation of 
licence 

telegraphs, electric, provisions of Act not to affect 
law relating to construction, etc., of 

telephones, provisions of Act ·not to affect law 
relating to construction, etc., of ... 

terms and conditions of expropriation of under
taking 

title and date of opemtion of Act ... 
transmission line, notice to municipalities of 

construction and route of ... 
Undertakings Board 

application for licence to be referred to 
chairman 
constitution of 
duties of 
enquiry by, into allegations of unreasonable with

holding of consent by council of municipality 
inspection and taking of copies of documents 

lodged with, by person authorized by munici
pality 
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lNDEX-WETTEN 1910. 

KRACHT-(vervolg) 
prijzen 

automatiese regeling van prijzen ... 
betaling van surplus-winst aan verbruikers 
kan door Minister in zekere omstandigheden 

vastgesteld worden 
overeenkornst voor verminderde prijzen on

geldig, tenzij door Minister goedgekeurd 
schaal van ... 
te zijn, zoals in schedule van vaste prijzen ge-

speci fi ceerd 
tijdperk van herziening ... 
vaststelling van "surplus-winst" 
verandering van 
verwijzing van geschil naar Minister 

publikatie in de Str:tatskoerant van licenties, te 
zamen met voorwaarden ... 

publikatie van verandering van licentie 
Raad en raadgevende raad-(zie "Ondernemingen 

Raad "). 
rabatten 
recht om onderneming op intrekking van licentie 

te kopen 
rechtsgeleerde kan gehoord worden ter steuning 

van bezwaren tegen verzorging van, binnen 
municipaliteiten 

regula ties 
macht om, te maken 
op de tafels van het Parlement gelegd te 

worden ... 
schade of letsel ingevolge nalatigheid een goede 

verantwoording 
speciale voorrechten ... 
staking van verzorging 
strafbepalingen 

aansprakelikheid voor, in geval van overtreding 
van wet door maatschappijen en vennoot
schappen ... 

ver haling van 
voor belemmeren of verhinderen van inspektie 
voor belemmeren of verhinderen van een 

persoon bij het uitvoeren van zijn plicht 
voor het openbaren van informatie op onderzoek 

bekomen ... 
voor ongeautoriseerde werken 
voor overtredingen 

straten, openen of opbreken van, door licentie
houder 

surplus-winst 
betaling van, aan verbruikers 
vaststelling van 

telefonen, bepaliugen van de wet met betrekking 
tot de aanleg, enz., van, niet aan te tasten 
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INDEX-WE'l"l'l<JN 1910. 

KRACHT-( vervolg) 
telegmfen, elektriese, hepalingen van de wet met 

hett·ekking tot <le aanleg, en;~,., van, niet aan t.e 
tasten 

termen en voorwaard.en van onteigening van onder
ueming 

tij<lperken waarbinnen de licentiehouder een aan-
vang met het verzorgen moet maken 

titel en datum van in werking treden van wet 
toegang en inspektie door licentiehouder, recht tot 
toegang, reeht tot 
toestemming van raad van municipaliteit met be-

153. 

BLADZ. 

12~-12!} 

L24 
ta4 
1a9 
tin 

trt~ kking tot het verzorgen van, hinnen ... 
uitlegging van wom·den 
vet·alHledng van vool'waarden van licentie 
verhod van ongelicentieerde ondernemingen 
Yet'mindering van verzorging 

120 
J 14-lHi, 1~3 

122 
11G-l17 

verw~jtle1·en van lijnen, fittings, en;~,., recht tot het 
ver;r,orging van 

aan lokaliteiteu <lie afzonderlike verzorging heeft 
hinuen municipaliteiten-(zie " municipali

teiten "). 
hinnen verzorgingsterrein van eenlicentiehouder 
niet te hoven gaande twintig miljoen eeHheden 

per jaal' ... 
verznim met het verzorgen ... 
voonechteu 
voorwaarden en vorrn van licentie ... 
vooi'\vaarden van herstelling van ont;~,ette onder-

neming 
vorm en voorwaardeu van licentie ... 
vr~;stelling van licentie 
water, gehruik van, ter ontwikkeling van kracht 
weigeren om te verr.orgen 
wijzigen van licentie, licentiehouder bij Minister 

applikatie te maken 
LANDBOU\VKUNDIG ONDERWI.JS-(zie Transvaal 

Landbouwkollege). 
MAGISTRAAT 

jul"isdiktie van, ten op:~.ichte van Goevernement 
ln<lnstriele Scholen 

kan assessoren in Werklieden Kompensatie Wet 
zaken oproepen 

kan overdracht van personen van industriele 
scholen naar verbeterhuizen gelasten ... 

kan presentie-register onder de Winkeluren Wet 
inspekteren ... 

km1 wetspunten ontstaan de nit de W erklieden 
Kompensatie Wet, 1!l07, ter beslissing van het 
Hooggerechtshof reserveren 

kompeusatie aan minderjarige onder de Werk
lieden Kompensatie Wet toegekend aan de 
~{eester te be tal en ... 
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152 INDEX . 

.POWER-( cunt'in,ued) 

publication of alteration of licence ... 
rebates ... 
recourse to court of law for order setting aside 

revocation ... 
refusal to supply 
regulations 

power to make 
to be laid on tables of Parliament 

removal of lines, fittings, etc., right of 
restrictions and conditions, Governor may attach to 

licences for supply of, within municipalities 
returns, power of Minister to call for 
revocation of licence ... 
right of entry and inspection by licensee 
right of licensee to remove lines, fittings, etc. 
right to purchase undertaking on revocation of 

licence 
saving of provisions of Irrigation Act and Precious 

and Base Metals Act 1908 and Municipal Corpo
ration Laws ... 

special privileges 
streets, opening and breaking up of, by licensee ... 
supply of 

not exceeding twenty million units per year 
to premi~es possessing separate supply ... 
within area of supply of a licensee 
within municipalities (see municipalities). 

surplus profit 
ascertainment of · 
payment of, to consumers ... 

taking over of undertaking on revocation of 
licence 

telegraphs, electric, provisions of Act not to affect 
law relating to construction, etc., of 

telephones, provisions of Act not to affect law 
relating to construction, etc., of ... 

terms and conditions of expropriation of under
taking 

title and date of ope1·ation of Act ... 
transmission line, notice to municipalities of 

construction and route of ... 
Undertakings Board 

application for licence to be referred to 
chairman 
constitution of 
duties of 
enquiry by, into allegations of unreasonable with

holding of consent by council of municipality 
inspection and taking of copies of documents 

lodged with, by person authorized by munici
pality 
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154 INDEX. 

POWER-(cuntinu.P-d) 

undertakings board-( cunl'l:ntwd) 
publication of notice of application for licence ... 
reasons of, in decision as to withholding of 

consent, to be transmitted to municipality and 
licensee ... 

to enquire into applications for, and objections 
to, licences 

to recommend conditions or modifications to he 
attached to licence 

to recommend grant or refusal of licence 
uniform charges, except in certain events ... 
unlicensed undertakings 

carrying on of existing 
exemption from licence 
prohibition of 

unreasonable withholding by <·omwil of munici
pality of consent to supply of, within municipality 

water, use of, for purposes of developing power 
working of undertaking by Governor 

PRETORIA TOWN COUNCIL 

additional powers of ... 
. advances and expenses fot· const1·uct.ion of dJ·aimlgP 

works and footways 
power to make ... 
production of receipt for, p1·ior to transfer or 

cession of land 
recovery of 
register of 
repayment of, by instalments 
to be a charge on property in respect of which 

incurred 
:application of Law No. 8 of 1H8x 
'.application of loan 
.authority to raise loan . 
borrowing, extended powers of, as to 
by-laws for sewerage, drainage, and footways 
cancellation of Pretoria l\farket Concession 
-carriage of passengers and pa1·cels, power to carry 

on service for ... 
-cemeteries, power of, to take over and maintain 
.charges for construction of footways 
~harges for use of sewers, ch·ains, etc. 
~onditions of repayment of advances and expensPi::i 

in connection with coustnwt.iun of drainag·e 
works and footways '-

~osts of promotion of Act 
donations 
drainage '\Yorks 

by-laws for 
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INDEX-vVE'f1'l<JN 1910. 15i). 

KRACHrl'-(VN'Volg) BLADZ. 
telegrafen, elektriese, hepalingell van de wet met 

betrekking tot de aanleg, eni'l., van, niet aan te 
tasten 1aa. 

t.er1nen en voorwaarden van onteigening van onder
neming 

tijdperken waarbiunen de lieentiehouder een aan-
vang met het ver:ilorgen moet makeu 

titel en datum van in werking treden van wet 
toegang en inspektie doot· licentiehouder, recht tot 
toegang, recht tot 
toestemming van raad Vail municipaliteit met be-

128-129 

12± 
1i34 
1i39 
1iH 

trekking tot het verzorgen van. hinnen ... 
uitlegging van vvoorden 

12{} 
114-lHi, 12i) 

verandering van voorwam·(len van licentie 
verbod van ongelicentieerde ondernemingen 
vermindering van ver:ilorging · 
verwijderen van Ujnen, fittings, enz., recht tot het 
verzm·ging van 

aan lokaliteiten (lie afzonderlike verzorging heeft 
hinnen mnnicipaliteiten-(zie '" municipali

teiten "). 
binnen verzorgingstenein van eenlicentiehouder 
niet te hoven ga<mde twintig miljoen eenheden 

per jaar ... 
verzuim met het verzorgen ... 
voorrechten 
voorwaardeu en vorm van licentie ... 
voorwaarden van herstelling van ontz(:•ttt:~ onder-

neming 
vorm en voorwaarden van licentie ... 
vr\jstelling van licentie 
water, gebruik van, ter ontwikkeling van kracht 
weigeren om te verzorgen 
wijzigen van licentie, licentiehouder b\1 Minister 

applikatie te maken 
LANDBOU\VKUNDIG OND~JRWI.JS-(zie Transvaal 

Landbouwkollege). 
MAGISTRAArr 

jurisdiktie van, t<-'n o1nicbte van Goevernement 
Industriele Scholen 

kan assessoren in W erklieden Kompensatie Wet 
zaken o proepen 

kan overdracht van personen van inclustriele 
scholen naar verbeterhuizen gelaste11 ... 

kan presentie-register onder de Winkeluren Wet 
inspekteren ... 

kan wetspunten ontstaande nit de W erklieden 
Kompensatie Wet, 1~)07, ter beslissing van het 
Hooggerechtshof reserveren 

kompensatie aan minderjarige onder de W erk
lieden Kompensati!:' Wet toegekend aan de 
Meester te betalen ... 
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12,2 
1H)-117 
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lNDEX-WETTE~ l~HO. 1;)5 

MEESTER VAN HET HOOGGEREOHTSHOF BLADZ. 

betaling aan, door magistraat, van kompensatie aan 
een minderjarige onder de Werklieden Kom-
pensatie Wet toegekend ... ~17 

vertegenwoordfg'er van overleden werkman opgave 
voor te leggen aan . . . ~)7 

l\fl~jSSINA OVEREENKOMST-(zie Spoorwegen). 

?tii.JNEN, \VEHKEN EN MAOHINERIE 

algemene machten Yan inspektenren van ... 
. appel van beslissing van inspekteur 
getuigen, machten van inspektem·en om te uag

vaarden en eksamineren ... 
inspekteren van, algemene machten van inspek

teuren met betrekking tot 
kennisgeving door inspekteur aan de bestuurder 

van gebrnik die gedaan of gestaakt moet worden 
machten van inspektenren van 

··onderzoeken 
macht van inspektenren te honden 
regulaties met betrekking tot de w\ize van het 

houden en de verkr\iging van de verschijning 
claarop van getnigen 

·ongevallen, inspekteuren onderzoek te houden 
naar ... 

plicht van inspektenren van, om onderzoek in te 
stellen naar ongevallen en onderzoeken te hou
den ... 

strafbepalingen waarvoor geen speciale voorziening 
gemaakt is ... 

titel en datum van in werking treden van de wet 

::V[I.JNKOl\1MISSAHIS 

handelstandplaatsen in naam van Handelsraacl ge
registreerd, in z\in naam geregistreerd te worden 

handelsterrein te Iaten afhakenen en kaart dam·van 
te I a ten opstellen ... 

jurisdiktie van, met betrekking tot certifikaten 
voor handelstandplaatsen ... 

kan grond ter zijde zetten als een handelsterrein ... 
plichten van, met betrekking tot het uitkiezen Yan 

terreinen voor handelen op mjjngrond en ht'
schikking over het recht er op te handelen 

te handelen overeenkomstig de opdrachten van de 
Minister b~i het uitvoeren van de machten en 
plichten van de Handelen op Mjjngrond Hege
lings Wet 

MIJNREOHT 

handelen op groncl bezeten krachtens-(zie Handelen 
op Mijngrond). 
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lOti 

1 J 1 

1 OG-1 ()7 
lOS 

1 ( )~l-J 11 

Ill 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



154 INDEX. 

POWER-( cvnt'intMd) 

undertakings board-( cmttin/t uxl) 
publication of notice of application for licence ... 
reasons of, in decision as to withholding of 

consent, to he transmitted to municipality and 
licensee 

.to enquire into applications for, and objections 
to, licences 

to recommend conditions or modifications to be 
attached to licence 

to recommend grant or refusal Qf licence 
uniform charges, except in certain events ... 
unlicensed undertakings 

carrying on of existing 
exemption from llcence 
prohibition of 

unreasonable withholding by conneil of mtmici
pality of consent to supply of, within municipality 

water, use of, for purposes of developing power 
working of undertaking by Governor 

PR]1jT0HIA TOWN COUNCIL 

additional powers of ... 
.advances and expenseH fo1· con:-;tructimt of dl'<tin:tgt> 

works and footways 
power to make ... 
production of receipt for, prior to transfer or 

cession of lan< I 
recovery of 
register of 
repayment of, hy instalments 
to he a charge on property in respect of which 

incurred 
-application of Law No. 8 of 1 KKS 
application of loan 
authority to raise loan 
borrowing, extended powm·s of, liS to 
by-laws for sewerage, drainage, an<l footways 
cancellation of Pretoria l\farket Concession 
carriage of passengers and paiTds, power to eaJ'l'Y 

on service for ... 
cemeteries, power of, to take over and maintain 
chargeH for construction of foot ways 
charges for use of sewers, dl'ain::-;, etc. 
conditions of repayment of advances and experHH:'S 

in connection with eonsh·uetiun of drainage 
works and footways 

coHts of prmnotiou of Aet. 
<lonations 
<lrainage works 

by-laws for 

---------·-----··-·-
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PRETORIA TOWN COUNCIL-(mntiuuerl) 

draiuage w<n·ks-(r·fnltin'tU'rl) 
eharges for use of ... 
power to execute on private premises ... 

extende<l powers of, as to b<nTO\ViHg 
fnotwavs 

by-h~ws for 
charges for constJ·uctiml of 
powe1· to construct. .. 

gratuity to family of deceased official, power to 
graut 

infections diseases hospitals, power to establh;h 
inspeetion of regist<>r of advances and expenses 
internwnt of dead ho<ly in clm;ed cemetet·y 
interpl't~tation of tenus 
legality of donatim1s made by ... 
Market Concession, power to acquire the 
passenger and parcel service, power to carry on 
penalty for il1terl'ing dead body in closed cemetery 
pOW81'S of 

as to cemeteries 
as to payment of gratuity to family of deceased 

<>fficial 
not limited o1· afrected by reason of provisions 

of section :.;even of Act 
to acquire the Market Concession 
to alter course of stream, etc. 
to <·any on Slwvice for carriage of passengers 

ancl parcels 
to close market on Market Square 
to construct footways 
to defrav costs of Act 
to erect ~md maintain buildings on Market Square 
to establish infectious diseases hospitals 
to establish steam disinfecting stations 
to <:~xecnte drainage works on private premises 
to make advances for eonstnlCtion of drainage 

works and footways 
to make, alter, an<l revoke by-laws fm· sewerage, 

d1·ainage, and footways 
to recover charges i11 connection with the 

Pxecution of drainage works ... 
to recovel' expenses in connection with con

struction of footwass 
Pretoria Market 
register of advances and expenses in connection 

with construction of drainage '.vorks and foot
ways 

rights of the Crown and public 
sewerage, by-laws for 
sewerage system, power to execute on private 

premises ... 
::;ewers, charges fm· use of 
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INDEX-WETTEN UHO. 155 

ME]JST,ER VAN HJ1~rr HOOGGERECHTSHOF BLADZ. 

betaling aan, door magistraat, van kompensatie aan 
een minderjarige onder de Werklieden Kom-
pensatie Wet toegekend . . . ~l7 

vertegenwoordiger van overleden werkman opgave 
voor te leggen aan . . . ~)7 

T\IESSINA OVJ1JREENKOMST-(zie Spoorwegen). 

MI.JNEN, WERKEN EN MACHINERIE 

algemene mach ten van inspekteuren van ... 
appel van beslissing van inspekteur 
getuigen, machten van inspekteuren om te (lag

vaarden en eksamineren ... 
inspekteren van, algem8ne machten van inspek

tenren met hetrekking tot 
kennisgeving door inspekteur aan de bestuurder 

van gebruik die gedaan of gestaakt moet worden 
machten van inspekte1uen van 
·onderzoeken 

rriacht van inspekteuren te houden 
regulaties met betrekking tot de wjjze van het 

houden en de verkr,iging van de verschijning 
daarop van getuigen 

·ongevallen, inspektenren ondery,oek te houden 
naar ... 

plicht van inspekteuren van, om onderzoek in te 
stellen naar ongevallen en onderzoeken te hou
den ... 

strafbepalingen waarvoor geen speciale voorziening 
gemaakt is ... 

titel en daturn van in werking treden van de wet 

:VCIJNKOMMISSARIS 

handelstandplaatsen in naam van Handelsraad ge
registreerd, in zij n naam geregistreerd te worden 

handelsterrein te laten afhakenen en lmart daarvan 
te laten opstellen ... 

jurisdiktie van, met hetrekking tot certifikaten 
voor handelstandplaatsen ... 

kan grond ter zijde zetten als een handelsterrein ... 
plichten van, met betrekking tot het uitkiezen van 

terreinen voor handelen op mijngrond en he
schikking over het recht er op te handelen 

te handelen overeenkomstig de opdrachten van de 
Minister b\i het uitvoeren van de machten en 
plichten van de Handelen op M\ingrond Rege
lings Wet 

MIJNRECHT 

handelen op grond bezeten luachtens-(zie Handelen 
op Mijngrond). 
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INDEX-Wl1Yl"rEN 1\llO. l!) 7 

MINISTER VAN MI.JNWEZEN BLADZ. 

applikcttie voor. krachtlicentie naar rand te ver-
wijzen 118 

I >ij hogm~ beroep te heslissen of licentiehouder ver-
zorging zal do,en en voorwaaeden voorschr\jven 124 

kan applilmnt voor verlof om krncht te verzorgen 
hoven de twintig miljoen eenheden per jaar, op-
gaven of infoematie lat.en voorleggen li3i~ 

kan boeten verhalen door aktie in bevoegd hof . . . 132 
kan de Mijnkommissaris opdracht geven om han-

delsteJTeiuen voorlopig nit te kiezen 1m) 
kan enig persoon machtigen in te gaan en enig 

machinerie, enz., opgericht in str\jd met de 
Kracht Wet weg te nemen J 31 

kan krachtmachinerie,' dokumenten, enz., inspek-
teren, en opgaven opeisen un 

lmn opch·achten geven of de beslissingen van de 
M\inkommissaris veranderen <mdee de Haudelen 
op :Mijngrond l{egeliugs vVet J 11 

kan vel·eniging van personeu vl'ijstelleu van plicht 
om licentie te verkr\jgen onder de Kracht Wet 117 

kan voorwaarden voorschrij ven voor het handel en 
op een handelsterrein l 08 

kan speciale voorreehten toestaau verleend te wm·-
clen aan verhruikers van kracht ... 127 

lmrakter van applikant voor een homdelsterrein 
goedgekeunl te wor<-hm door 110 

schedule van vaste pr\jzen te herzien 12ti 
voorstel n>m· vermin<lering van prijzen goed te 

kenren 127 
vorm en :::lOimnige van de voorwaarclen van licentie 

voor vet·zorging van kracht goed te keuren 1 :Z( l-121 

MUNICIPALITBI'J':bjN-(zie ook Pretoria Stadsraad 
en Johannesburg Stadsra.ad). 

applikaties voor licenties om kracht over .te hren-
gen do01·, en te verzorgen hinnen 11 !l-120 

de bepal ingen van artikel twee van Wet 13 vau 
1\HO in aanmerking te nemen bjj het toestaan 
van licentie voor algernene handelaat· of kaffer-
eethuis op onder mljnrecht hezeten gl'ond ] O(i 

macht om handel te drijv~n op een hamlelsterrein 
te w01·den vertoond aan, v{H)r toestaan van Hcentie 111 

XELSPRUIT OF AI.~KMAAR-P~JLGIUMSIUJSrr 

SPOO HWEG-(zie Spoorwegen ). 

ONDBRvVI.J S-(zie Transvaal Landbouwkollege, Trans
vaal Universiteitskollege en Zuidafrikaanse School van 
Mijnwezen en Technologie). 

ONGEMACHTIGDE Ulrl'GA ~VEN-(zie Toeeigenings 
Wetten). 
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1;)6 lND~JX. 

PRE'rORIA TOWN COUNCIL-(conti,mwd) 
drainage works-(cuntinw~d) 

charges fm· use of ... 
power to execute on private premises ... 

extended powers of, as to boreowing 
footways 

hy-h;ws for 
charges for construction of 
power to construct ... 

gratuity to family of deceased otfieial, power to 
grant 

infectious disem;es hospitah;, power to establish 
inspection of register of advances and expenses 
interment of dead bolly in closed cemetery 
interpretation of terms 
legality of donations made by ... 
Market Concession, power to acquire the 
passenger and parcel serYice, po-wer to carry on 
penalty for interring dt·ad body in closed cemetery 
powers of 

as to cemeteries 
as to payment of gratuity to family of deceased 

official 
not limited oe affected by reason of provisions 

of section .<;even of Act 
to acquire the Market Concession 
to alter com·se of stream, etc. 
to earry on servicP for carriage of passengers 

and parcels 
to close market on Market t;quare 
to construct footways 
to defray costs of Act 
to erect and maintain buildings on Market Square 
to estahlish infections Jiseases hospitals 
to establish steam (l isinfecting stations 
to t'Xecute drainage works on private premises 
to make advances for construction of drainage 

workR and footways 
to make, alter, al}(l revoke by-laws for sewerage, 

drainage, and footways 
to recover charg1:1s in c.-onnection with the 

execution of drainage works ... 
to recover expenses ill counection svith con

stnlCtion of footways 
Pretoria Market 
register of advances and expenses in connection 

with construction of drainage works and foot
ways 

rights of the Crown and public 
sewerage, by-laws for 
sewerage system, power to execute on private 

premises ... 
sewers, charges for use of 
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15H INDEX. 

PRETORIA rrOWN COUNCIL-(conUnued) 

spruit, power to divert 
steam disinfecting stations, power to establish 
title and date of ope:r:ation of Act 
transfer or cession of land, production of receipt 

showing payment of advances or expenses for 
construction of drainage works, etc. 

watercourse, power to divert ... 

PUBLIC MONEYS 

appropriation of, to particular services 
for financial years 1H07-0~, l~W8-0~~ 
for period ending i~Oth l\'Iay, 1910 

PUBLIC SERVICE 

retirement from, 
addition to period of pensionable servic:e 

title and date of operation of Act 

RAILWAYS 

PAGE 

36· 
32: 

14~1;'). 

8-10· 

.~(l-21 

21 

Alkmaar m· N elspruit-Pilgrims Rest ;22' 
applieation of provisions of Ordinance No. 20 of 

l~)Oa to the (Messina) line 23. 
approval of construction of ceJ'tain... 22 
approval of Messina Agreement 2i~, 
bookstalls, hours of opening, etc. 45 
costs of con:-;trnction 

advance by Government out of guaranteed lmm 22 
Board may defray, out of certain funds... 22· 
detm·mination of liability of Board in respect of 

money advanced 23. 
intereRt payable by Board on moneys a(lvanc<:\d 

for 23. 
issue and . management charges on rnoneys 

advanced... .23 
moneys a(lvancecl for, to he applied by Board ... 22 
siuking fund payments 23 
\Vorking of line 23 

Messina Agt·eement, ratification of . . . .23. 
Nelsprnit or Alkmaar-Pilgrims Rest 22 
Pilgrims Rest-Alkmaar or N elspruit 22· 
ratification of Messina Agreement .. . 23 
Selati Extension 24 
Stander·ton-Vl'ed<:' 22 
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INDEX-WE'l'Tl1~N l!llO. 157 

MINIS'rER VAN MI.JNWEZEN RLADZ. 

applikatie vom· krachtlicentie naar raa<l te vm·-
wijzen 118 

hij hoger beroep te heslissen of licentiehouder ver-
zorging zal doen eil voorwaarden voorschrjjven 124 

kan applikant voor verlof om kracht te verzorgen 
bov(>n de twintig miljoen eenheden per jaar, op-
gaven of informatie laten voorleggen 1a;~ 

kan hoeten verhalen door aktie in bevoegd hof . . . li~2 
kan de M~jnkommissaris opdracht geven om han-

delsterreinen voorlopig nit te kiezen 10!) 
kan enig persoon machtigen in te gaan en enig 

machinerie, enz., opgericht in strijd met de 
Kracht Wet weg te nemen ] 31 

kan krachtmachinerie, dokumenten, enz., inspek-
teren, en opgaven opeisen liH 

kan opdrachten geven of de beslissingen van de 
M~jnkommissaris veranderen onder de Handelen 
op M~jngrond Hegelings Wet ] 11 

kan vereniging van personen vt•\istellen van plicht 
om licentie te verkr~jgen onder de Kracht Wet ] 17 

kan voorwaarden voorsclu·~jven voor het han<lelen 
op een handelsterrein 108 

kan speciale voorrechten toestaau verleend te wm·-
den aan verbruike'r·s van kracht . . . 127 

karakter van applikant voor een handelstel'l'ein 
goedgekeul'd te worden door 110 

schedule van vaste prjjzen te herzien l2ti 
voorstel voor vermin<lering van pr\jzeu goed te 

kenren 127 
vorm en sommige van de voorwaarden van licentie 

voor verzorging van kracht goed te keuren 120-121 

MUNICIPALITEITEN-(zie ook Pretoria Stadsraad 
en Johannesburg Stadsraad). 

applikaties voor licenties om kracht over te bren-
gen door, en te verzorgen binnen 11 !)-120 

de bepalingen van artikel twr)e van Wet 13 van 
l!HO in aanmerking te nemen b~j het toestaan 
van licentie voor algemene handelaar of kaffer-
eethuis op onder mijnrecht bezeten grond lOti 

macht om handel te dr~jven op een handelsterrein 
te worden vertoond aan, v66r toestaan van licentie lll 

NELSPRUrr OF ALKMAAR-PJ1~LGRIMSRUST 

SPOO RWEG-(zie Spoorwegen). 

··ON DERWIJS-(zie Transvaal Landbouwkollege, Trans
vaal Universiteitskollege en Zuidafrikaanse School van 
Mijnwezen eii Technologie ). 

·ONGKMACHTIGDE UITGA VEN-(zie Toeeigenings 
Wetten). 
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INDEX-WETTEN 1910. 159 

ONTVANGERS VAN INKOMSrrEN BLADz_· 

de bepalingen van artikel twee van Wet 13 van 
1910 in aanmerking te nemen bij het toestaan 
van een licentie voor een algemene handelaar of 
kaffer-eethuis op onder mijnrecht bezeten grond 106 

macht om handel te drijven op een handelsterrein te 
te worden vertoond aan, v66r toestaan van licentie 111 

OVERDRACHT VAN GROND 
registrat.ie-ambtenaren niet te passeren, binnen 

Pretoria Municipaliteit, zonder zeker certifikaat 103: 

PJ1JNSIOENEN 
aftreden van de Publieke Dienst, bijvoeging aan 

tijdperk van dienst voor pensioenen 86, 

PJiJLGRIMSRUST-ALKMAAR OF NELSPRUIT 
SPOORWEG-(zie Spoorwegen). 

PRETORIA STADSRAAD 
begraafplaatsen, macht om over te nemen en in 

stand te houden 
begraven van lijk in gesloten begraafplaats 
besteding van lening ... 
drainef·rwerken 

huishoudelike regulaties voQr 
macht om op private gronden uit te voeren 
prijzen voor het gebruik van 

gift aan familiebetrekkingen van overleden amb
tenaar. macht om toe te kennen ... 

giften .. ·. 
hospitalen voor besmettelike ziekten, macht om op 

te richten 
huishoudelike regulaties voor riolering, drainering 

en voetwegen 
inspektie van register van voorschotten en kosten 
kanselatie van Pretoria Marktkoncessie 
kosten van de Wet 
lening, verdere macht van, met betrekking tot 
machten van 

met betrekking tot begraafplaatsen 
met betrekking tot het toekennen van een gift 

aan familiebetrekkingen van overleden amh
tenaar 

niet lJeperkt of aangetast ingevolge de voorzie
ning van artikel zeven van de wet 

om huishoudelike regulaties voor riolering, drai-
nering en voetwegen te maken of te wijzigen 

om de kosten van de Wet te dekken 
om de loop van enige spruit, enz., te veranderen 
om tle Marktkoncessie te verkr~igen 
om de markt op Marktpleh1 te sluiten ... 
om 1Jienst voor het vervoer van passagiers en 

pakketten te drijven 

100~ 

101 
99· 

103-104 
101-103 

104 

100-
104 

100· 

103-104 
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104 
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100' 
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103-104 
104 
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100-101 
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15H IND~JX. 

PRJ1~TORIA TOWN COUNCIL-(conUnued) , 

spruit, power to divert •.. .. . 
steam disinfecting stations, power to establish 
title and date of operation of Act 
t1·ansfer or cession of land, production of receipt 

showing payment of advances or expenses for 
construction of drainage works, etc. 

watercourse, power to divert ... 

PUBLIC MONEYS 

·appropriation of, to particular services 
for financial years E)07 -08, 1 H08-0~ I 
for period ending i~Oth May, UHO 

PUBLIC H11JRVICE 

retirement from, 
addition to period of pensionable servide 

title aru l date of operation of Act 

RAILWAYS 

PAGE 

14-15-
R-lOJ• 

~0-21 
21 

Alkmaar m· Nelspruit-Pilgrims Rest .22· 
application of provisions of Ordinance No. 20 of 

1~10i3 to the (Messina) line 23. 
approYal of construction of certain... 22 
approval of Messina Agreement 2a. 
bookstalls, hours of opening, ete. 45 
costs of construction 

advance by Government out of guaranteed. loan .22 
Board may defray, out of certain funds... 22 
cletermination of liability of Board in respect of 

money advanced 2a. 
interest payable by Boar<l on moneys advanced 

for 2i~-
issue and management charges on moneys 

advance< l . . . 2i~ 
moneys advanced for, to he applied by Board ... 22 
sinking fund payments 2i~ 
working of line 2i~ 

Messina Agreement,· ratification of . . . 23. 
Nelspruit or Alkmaar-Pilgrims Hest 22 
Pilgrims Hest-Alkmaar or Nelspruit 22· 
ratification (.)f Messina Agreement . . . 23 · 
Selati Extension 24 
Stan<ltn·ton-Vred<.~ 22 
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t~AILWAYS-(continuf!tl) PAGE 

·title an<L elate of operation of Act. 
V rede-Htanderton 
working of by Board 

RAILWAY H.b~RVICl'J 

retirement from, addition to period of pensionable 
service 

RATING 

of trading stands and trading sites ... 

RECEIV}JRS OF HE VENU:fiJ 

authority to carry on business on trading site to be 

23 
22 
23 

20-21 

44 

producecl to, before granting licence 43 
to have r<::~gard to provisions of section tu:o of 

Act No. 1:1 of l~llO in issuing licence for general 
dealer or Kaffir eating-house on ground held 
under :mining title... ;)~) 

HEFORMATOlUl'.JS-(see Industrial Schools). 

HEGISTRATION OFFICERS 

not to pass transfer of land within Pretoria 
MunicipaJity without certain certificate... a6 

Rli.JGULA'l'ION OF TRADING ON MINING 
GROUND-(see Trading on Mining G1•ound). 

REGULATIONS 

power of Governor to make, alter, or resci11d 
under Power Act . . . 63 
under South African School of Mines and 

Technology Ineorporation Act... ]_,4_, 
under Trading on Mining Ground Regulation Act 44 
under Transvaal College of Agriculture In-

corporation Act . . . I) 
under Transvaal University College Incorpora-

tion Act . .. 4 

SCHOOL OF MINES-(see South African School of 
Mines and Technology). 
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INDEX-WETTEN 1910. 159'· 

ONTV ANG:FJRS VAN INKOMSTEN BLADZ .. 

de bepalingen van artikel twee van Wet 13 van 
1910 in aanmerking te nemen bij het toestaan 
van een licentie voor een algemene handelaar of 
kafrer-eethuis op onder mijnrecht bezeten grond lOG. 

macht om handel te drij ven op een handelsterrein te 
te worden vertoond aan, v66r toestaan van licentie 111 

OVERDRACHT VAN GROND 
registratie-ambtenaren niet te passeren, binnen 

Pretoria Municipaliteit, zonder zeker certifikaat 103. 

PENSIOJiJN:FJN 
aftreden van de Publieke Dienst, b~jvoeging aan 

t~jdperk van dienst voor pensioenen 86: 

PELGRIMSRUST-ALKMAAR OF NELSPRUIT 
SPOORWEG-(zie Spoorwegen). 

PRETORIA STADSRAAD 
begraafphiatsen, macht om over te nemen en in 

stand te houden 
begraven van lijk in gesloten begraafplaats 
besteding van lening ... 
drainet..•rwerken 

huishoudelike regulaties voor 
macht om op private gronden uit te voeren 
pr~jzen voor het gebruik van 

gift aan familiebetrekkingen van overleden amh
tenaar, macht om toe te kennen ... 

giften ... 
hospitalen voor besmettelike ziekten, macht om op 

te richten 
huishoudelike regulaties voor riolering, drainering 

en voetwegen 
inspektie van register van voorschotten en kosten 
kanselatie van Pretoria Marktkoncessie 
kosten van de Wet 
lening, verdere ma.cht van, met betrekking tot 
ma.chten van 

met betrekking tot hegraafplaatsen 
met hetrekking tot het toekennen van een gift 

aan familiehetrekkingen van overleden amb
tenaar 

niet heperkt of aangeta.st ingevolge de voorzie
ning van artikel zeven van de wet 

om huishoudelike regulaties voor riolering, clrai-
nering en voetwegen te maken of te w~izigen 

om de kosten van de Wet te dekken 
om de loop van enige spruit, enz., te veranderen 
om de M:arktkoncessie te verkrijgen 
om de markt op Marktplein te sluiten ... 
om dienst voor het vervoer van passagiers en 

pakketten te dr~jven 
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PRWl'ORIA STADSHAAD-(vervolg) 
machten van-(V(WVolg) 

om draineerwerken op private gronden uit te 
voeren 

om gebouwen op Marktpleiu op te richten en iu 
stand te houden ... 

om hospitalen voor besmettelike ziekten op te 
rich ten 

om kosten in verlmnd met het makeu van voet
wegen te verhalen 

om pr~izen in verband met het uitvoeren van 
draineerwerken te verhalen 

om stoom-ontsmettingstaties op te richten 
om voetwegen te maken ... 
om voorschotten voor het uitvoereu van draineer-

werken en voet\vegen voor te schieten 
machtiging om lening op te nemeu 
1\'Iarktkoncessie, macht om te verkrjjgen ... 
passagier- en pakkctdienst, macht om te drijven ... 
Prdoria Markt 
pr~izeu voor gebruik van riolen, afvoerbuizen, enz. 
pr\izeu voor het maken van voetwegen 
rechten van de Kroon en het publiek 
register van voorschotten en kosten in verhand 

met het uitvoeren van draineerwerken en bet 
rnaken van voetwegen 

riolen, prijzen vvor gehruik van 
riolering, huishoudelike regulatiet:-~ voor 
rioolstelsel, macht om op private gronden nit te 

voeren 
spruit, macht om de loop van, te veranderen 
stoorn-ontsrnettingstaties, macht om op te richten 
,strafbepaliug vom· het begraven van een lijk in 

een hegraafplaats uoor de Raa< I gesloten 
tHel en datum van in werking treden van <le Wet 
toepassing van Wet No.~ van 1888 ... 
transport of overdracht van groiHl, vertoning van 

kwitantie aantonende betaling van voorschotten 
of kosten voor het uitvoeren van draineerwer
ken, enz. 

uitlegging van woorden 
verdere Inachten van ... 
verdere machten van, met het.rekkiug tot bet op

nemen van geld 
vervoer van passagim·s en pakketten, macht om 

dienst van, in stand te houclen 
voetwegen 

huishoudelike regulaties vom· 
macht om te makeu 
pr~izen voor het maken van 
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RAILWAY8-(conUntted) PAGE 

title and date of operation of Act. 
V rede-Standerton 
working of by Board 

RAILWAY SERVICE 

retirement from, addition to period of pensionable 
service 

RATING 

.of trading stands and trading sites ... 

RECEIVERS OE' REVENUE 

authority to· carry on business on trading site to be 

23 
22 
2;3 

20-21 

44 

produced to, before granting licence 43 
to have regard to provisions of section t1uo of 

Act No. 1i3 of 1910 in issuing licence for general 
dealer or Kaffir eating-house on ground held 
under mining title... ;3~} 

RKFO R MATO RTBJS-(see Industrial Schools). 

REGISTRArriON OFFICERS 

not to pass transfer of land \Vithin Pretoria 
Municipality without certain certificate... :~6 

REGULArriON OF TRADING ON MINING 
GROUND-(see Trading on Mining G1•ound). 

power of Governor to make, alter, or rescind 
under Power Act . . . 63 
under South African School of Mines and 

Technology Incorporation Act... JA, 
under Trading on Mining Ground Regulation Act 44 
under rrransvaal College of Agriculture In-

corporation Act . . . 8 
under Transvaal University College Incorpora-

tion Act ... ,! 

SCHOOL OF MINES-(see South African School of 
Mines and Technology). 
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SELA'fi RAILWAYS-( see Railways). PAGE 

SHOP HOURS 

attendance register 
false entry 46:·. 
keeping of . . . 46, 
neglect of . . . 46. 
rules as to keeping of 46 
shop as$istants to enter time of commencing and 

ceasing work 46 
to be open to inspection ... 46 

exemption of certain premises as to 46 .. 
flowers, sale of 46, 
for railway bookstalls, restaurants, bakers' shops, 

fresh milk, flower, vegetable, and fruit shops 45· 
fresh milk, sale of 46; 
penalties 46, 
perishable foodstuffs, sale of... 46. 
prohibition of sales ... 46 
l'egister of attendance, keeping of 46; 
repeal of laws... 45, 
sale in certain shops after closing hours prohibited, 

except as if, fresh milk, flowers, and perishable 
foodstuffs 46: 

title and date of operation of Act ... 46. 
Witbank Municipality, application of section four· 

of Act No. ;3,2 of 1908 45, 

SOUTH AFRICAN SCHOOL OF .MINES AND 
TECHNOLOGY 

appointment of chairman aud vice-chairman 12'' 
bursaries and scholarships held by J ohanneslmrg 

Branch of the Transvaal U11iversity College to 
be vested in 14 

chairman, appointment of .. . 12· 
constitution of governing body 11 
Council of--(see governing body). 
establishment of 11 
filling of vacancies iu governing hotly 12: 
governing body 

appointment of additional members 111 

appointment of chtdrman and vice-chairma11 12 
appointment of members... 11 
constitution of 11 
Council of Educatiou, VVitwatm·srand, l'epre-

sentatives of, on... 11 
filling of vacancies in 12 
period of office of member appointed to fill 

vacancy ... 12 
period of oflice of members 11 
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PRETORIA STADSRAAD-(v(!rvolg) 
mach ten van-( vervulg) 

om tlraineerwerken op private gronden uit te 
voeren 

om gebouwen op Marktplein op te richten en in 
stand te houden ... 

om hospitalen voor besmettelike ziekten op te 
rich ten 

om kosten in verband met het maken van voet-
wegen te verhalen · 

om pr~jzen in verband met het uitvoeren van 
draineerwerken te verhalen 

om stoom-ontsrnettingstaties op te richten 
om voetwegen te maken .... 
om voorschotten voor het uitvoeren van <h-aineer-

werken en voetwegen voor te schieten 
machtiging om lening op te nemen 
l\farktkoncessie, macht om te verkrijgen ... 
passagier- en pakketdienst, macht om te drijven ... 
Prttoria Markt 
prijzen voor gebruik van riolen, afvoerbuizen, enz. 
prijzen voor het maken van voetwegen 
;rechten van de Kroon en het pnbliek 
register van voorschotten en kosten in verband 

met het uitvoeren van draineerwerken en het 
maken van voetwegen 

riolen, prijzen vvor gebruik van 
riolering, huishoudelike regulaties voor 
rioolstelsel, macht om op private gronden 

voeren 
nit te 

·. spruit, macht om de loop van, te verancleren 
stoom-ontsmettingstaties. macht om op te richten 
strafbepaling vom· het begraven van eeu l~ik in 

een begraafplaats door de Raad gesloten 
titel en datum van in werking treden van de Wet 
toepassing van Wet No. 8 van 1888 ... 
transport of overdracht van grond, vertoning van 

kwitantie aantonende betaling van voorschotten 
of kosten voor het uitvoeren van draineerwer-
ken, enz. 

1uitlegging van woorden 
verdere machten van ... 
verdere machten van, met betrekking tot het op

nemen van geld 
vervoer van passagiers en pakketten, macht om 

dienst van, in stand te houden 
voetwegeu 

huishoudelike regulaties voor 
macht om te maken 
prijzen voor het maken van 
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P RETOlUA srrADSRAAD~( vervolg) 

voorschotten en kosten van aanleg van duai.neer-
werken en voetwegen 

macht om te maken 
register van 
terugbetaling van, op terme'Pl vau betaling bij 

paaiementen ... 
verhaling van 
vertoning van kwitantie voor,. v<)6r t1·ausport 

of ,overdracht van grond 
voorkeurrecht te z\in o:p grond met betrekking 

waartoe gemaakt 
voorwaarden van terugbetaling van voorschotten 

en kosten met betrekkil1g tot het maken van 
draineerwerken en voetwegen 

waterloop, macht om a£ te leiden 
wettighei<l van giften gedaan door 

PROKUREUH-GEN.fiJHAAJ~ 

BLADZ .. 

102: 
102 

102 
102· 

102' 

102: 
~~~)· 

104 

kan betaling van assessoren vaststeHeu 9t). 
kan pel'sonen aanstellen om als geueeskundige 

assessoren in Werklieden Kompensatie 'Vet 
zaken op te tredeu. .. H6; 

PUBLIEKE DIENST 

aftreden van 
h\ivoeging tot t\j<lperk van dienst voor· pe·usioen 8G. 

titel en datum van in werking tredeu van de vVet 8t), 

PUBLIEKE GELDEN 

toeeigen i ng van, voor publieke doel'eiucleu 
vom· tinanciele jaren 1H07 -08 en l~W8-m) 
VOOl' tijdperk eindigende ao Mei l!HO ... 

REGELEN VA.N HANDELEN OP MI.JNGROND
(zie Handelen op Mijngrond). 

REG rsrrRATIE-AMBTEN AKI~N 

geeu transport van groud biunen de rnunicipn.liteit 
van Pretoria gepasseerd te \..\Iorden zm1der J;eker 

7!l-8()4 
7i3-74 

certifikaat 103; 

HEGULATIES- (MACHT OM TE J\IAKEN) 

<)VereeJlk<nnst.ig 
Handelen 01) M\jngroncl Hegeiings Wet ... 
Kracht 'Vet.. .. 
Transvaal Landbouwkollege Inlijvings '\\T et 
Transvaal Universiteits Inl\iviings Wet 
~uidafrikaanse School van lVHjnwezen en Tec]J-

1\0logie Inlij vings Wet ... 

112' 
133, 

72-7i~, 
(iH-£i9 

7!)· 
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SJiJLA'l'I RAILWAYS-( see Railways). PAGE 

SHOP HOURS 

attendance register 
false entry 46 · 
keeping of . . . 4& · 
neglect of ... 46. 
rules as to keeping of 46 · 
shop assistants to enter time of com.mencing and 

ceasing work 46 
to be open to inspection . . . 46 

exemption of certain premises as to 46 .. 
flowers, sale of 46 
for railway bookstalls, restaurants, bakers' shops, 

fresh milk, flower, vegetable, and fruit shops 45 · 
fresh milk, sale of 46 
penalties 46. 
perishable foodstuffs, sale of... 4G 
prohibition of sales . . . 4() 
1·egister of attendance, keeping of 46 :. 
1·epeal of laws . . . 45 
sale in certain shops after closing hours· prohibited, 

except as to fresh milk, flowers, and perish~thle 
foodstuffs 46, 

title and date of operation ·of Act . . . 46 · 
\Vitbank Municipality,. application of section four 

of Act No. a2 of 1908 45-

SOUTH AFRICAN SCHOOL OF MINES AND 
TECHNOJ,OGY 

appointment of chairman and vice-chairman 12~· 
bursaries and scholarships held by Johannesburg 

Branch of the Transvaal University College to 
be vested iu 14 

chairman, appointment of . . . 12' 
constitution of governing body 11 
Council of--(see governing body). 
establishment of 11 
filling of vacancies in governing hody 12 · 
governing body 

appointment of additional members 11 
appointment of chairman and vice-chairman 12 
appointment of members... 11 
constitution of · 11 
Council of Education, Wi_twatersrand, repre-

sentatives of, on... 11 
filling of vacancies in 12 
pel'iod of office of membet· appointed to fill 

vacancy ... 12 
perioct of office of members 11 
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. SO lJTH AFJUCAN SCHOOL OF MINES AND 
TECHNOLOGY -(tontin·lted) 

goven1ing 1HHly-(cont?:n/u£d) 
powel'S, etc., of 
retirement of members of. .. 
vacation of office by members of ... 
vesting of certain property in 
vesting of property in and assumption of 

liabilities of .Johannesburg Branch of tlw 
Transvaal University College by 

incm·poration of 
interpretation of terms 

.. Johannesburg Branch of Transvaal University 
College, liabilities and assets of, vested in 

·objects of 
Plein Square, vesting of, in Couneil of 
powers, etc., of governing body 
regulations 

power of Governor to make, alter, or reseind 
to he laid on tables of Parliament· 

retirement of members of governing body ... 
title and date of operation of Act ... 
vacation of office by members of governing ·body ... 
vesting of certain property in Coullcil of ... 
vesting of property of .Johanueslmt·g Branch of 

'franRvaal University College in ... 
vice-chairman, appointment of 

STANDERTON-VREDE HAILWAY-(see Rail
ways). 

·rrECHNOLOGY -(see South African School of Mines and 
Technology). 

,.TRADING ON MINING <JHOUND 

abolition of board 
authm·ity to issue, renew, m· tram:rfm· licence 
beaconing of trading sites 
cancellation of cm·titicate and licem~e 
cancellation of stand liceuee ... 
·cil·cmmstances under whiclt trading stands may 

become trading sites 
costs of beaconing trading sites 
date of expiry of certificate ... 
disposal of right for ... 
document authori~ing issue, renewal, or transfer of 

licence 
expiry of certificate, date of ... 
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PRETORIA STADSRAAD-(vervolg) 

voorschotten en kosten van aanleg van drnineer-
werken en voetwegen 

macht om te maken 
register van 
terugbetaling van, op termen van betaliug hij 

paaiementen ... 
verhaling van 
vertoning van kwitantie voor, vo6r tl·ausport 

of ,overdracht van grond 
voorkeurrecht te zijn op grond met betrekking 

waartoe gemaakt 
voorwaarclen van terugbetaling van voorschotten 

en kosten met betrekking tot het maken van 
draineerwerken en voetwegen 

waterloop, macht om af te leiden 
wettigheid van giften gedaau door 

PROKUREU~GENERAAL 

BLADZ •. 

10,2· 
102: 

lOi~ 

102.: 

102~ 
~~~-}-

1.04 

kan betaling van assessoreu vaststellen ~H) 
kan personen aanstellen om als geneeskunclige 

assessoren in Werklieden Kompensatie \Vet 
;mkeu op te treden... ~16; 

aftreden van 
bijvoeging tot tijdperk van dienst voor pensioen Sf~ 

titel en datum van in werking treden van de \Vet 8f). 

PUBLIBKE G J1JLD EN 

toeeigening van, voor publieke doeleindeu 
vom· tinanciel~ jaren 1~)()7 -08 en 1~)08-0H 
YOOl' tijdperk eindigende ao Mei 1Hl0 ... 

REGELEN VAN HANDELEN OP MI.JNGROND
(zie Handelen op Mijngrond). 

REG ISrrRATIE-AMBTEN ARKN 

geen transport van gl'ond binueu de rnunicipaliteit 
van Pretoria gepasseerd te worden zonder r,eker 

7H-80· 
7i3-7 4 

certiti kaat . . . 103: 

REGULATIEH-(MACHT OM TE 1\lAKEN) 

1) vereenkomstig 
Ha.ndelen op Mijngrond Regelings Wet ... 
Kracht Wet ... 
Transvaal Landbouwkollege Inlijvings \Vet 
Transvaal Universiteits Inlijvings Wet 
~uidafrika.anse School van Mijnwezen en Tech-

nologie Inl,ivings Wet ... 

112 
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SCHOOL VAN MI.JNWEZ~JN-(zie Zuidafrikaanse 
School van Mijnwezen en Technologie ). 

SJiJLATIE RPOORWEGEN-(zie Spoorwegen). 

SPOOHWEGDlENST 
aft.re<len van 

165~ 

BLADZ •.. 

hi,i \roeging tot t\jdperk van dienRt voor pensioen ~6. 

SPOOl{WEGJiJN 

Alkmaar of N elspruit-Pelgrimsrnst ~8 , 
hekraehtiging van de Messina Overeenkomst ~9, 
boekwinkels, uren van openmaken, euJr.. Lli3 ., 
exploiteren van, door de Raad · 89 · 
goedkeuring van (le aanleg van Jr.ekere 88 
goedkeuring van de Messina Overeenkomst ~9' 
kosten van aanleg 

amortisatiefondsen paaiementen . . . 88 . 
exploiteren van de l1jn 89i 
gelden voorgeschoten voor, dom· Haad te wordell 

besteed 88 . 
ophouden van verantwoordelikheden van Ra~ui 

ten opJr.iehte van voorgeschoteu gelden 89 
Raad kan, d.ekken nit zekere fondsen 88 
rente betaalbaar dom· de Raad <.)p gelden vom·-

geschoten voor . . . 88 
uitgifte- en bestuur-onkosten op voorgeschoten 

gelden voor 89 ~ 
voorschot door Goevernement uit gegarandeerde 

lening ~ 
:Messina Ovm·eenkomst, bekrachtiging van ~!) 
Nelsprnit of Alkmaar-Pelgrimsrust ~8 
Pelgrimsrnst-Alkmaar of Nelspruit ~8 
Selatie Uitbreidingslijn ~)0 
Standerton-Vrede 88. 
titel en datum van in werking treden van de Wet ~\) 
toe passing van de bepalingeu van Ordonautie No. 20 

van l!l0:1 op de Messina Lijn 8H 
YrP<le-HtmHleJ·tcm ~8 .. 

srl'ANDERTON-VRJ£DE SPOORW~JG-(zie Spocr
wegen). 

TECHNOLOGIE -(zie Zuidafrikaa:tse School van 
~lijnwezen en 'fechnologie ). 

TtlE}:rn~~NINGS WEJT'l'EN 
van publit•ke geld.en voor biezondel'e diensten 

gedurend.e financiele jaren l!l07-08 en l!l08-0!l 
V()()}' tijdperk eindigende ;3() l\1ei J 91() 
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SOUTH AFRICAN SCHOOL OF MINES AND 
TECHN 0 LOGY-( colr.tti.n'twd) 

gover11ing bocly-(oont:£n'nPd) 
powers, etc., of 
retirement of m.embers of ... 
vacation of office by members of ... 
vesting of certain property in 
vesting of proper~ty in and assumption of 

liabilities of .Johannesburg Branch of the 
Transvaal Universirt:y College by 

incorporatd.on of 
iuterpretation of .terms 

.. Johanneshtug Branch ·of 'rransvaal University 
College, liabilities and assets of, vested in 

·objects of 
Plein Square, vesting of, in Council of 
powers, etc., of governii\g body 
regulations 

power of Governor to make, alter, m· rescind 
to be laid on ,tables of Parliametlt 

·retirement of members of governing body ... 
.title and date o!f operation of Act ... 
vacation of office by membei·s of governing body ... 
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vesting of property Gf ,Johannesburg Branch of 

'framrvaal U uiversity College in 
'Vice-chainnan., a-ppointment of 

::STANDER'l'ON-VREDE RAILWAY-(see Rail
ways). 

-TECHNOLOG-Y -(see South African School of Mines and 
Technology). 

''TRADING ON MINING GHOUND 

abolition of board 
authority to iRsue, renew, or transfer licence 
beaconing of trading sites 
eancellation of certificate and licence 
cancellation of stand li-cence ... 
circumstances un<aer which tra(]ing stands may 

become trading sites 
costs of beaconing trading sites 
date of expiry of •certificate ... 
disposal of right for ... 
document authorizing issue, renewal, or transfer of 

licence 
expiry of certificate, date of ... 
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"rRADING- QN M[NING GROUND-(conNnued) 

forbidden, with certain exceptions ... 
grant of application for renewal or transfer of a 

certificate 
grant, renewal, or transfer of licence 
interpretation of terms 
invalidation of licence 
jurisdiction of Mining Commissioners 
licence 
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with provisions of Act ... 
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instructions of Minister 
monopolies of trade, power to make regulations to 

prevent 
notice of sale of right of 
objections to renewal or transfer of a certificate 
payment to registered owner in respect of sale of 
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penalties for illegal .... 
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purposes 
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Commissioner 
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SCHOOL VAN lVIIJNWEZEN-(zie Zuidafrikaanse 
School van Mijnwezen en Technologie'). 

SEJ ... Arrrg SPOORWEGEN-(zie Spoorwegen). 

SPOOR\VEGDIENST 
aftreden van 

BLADZ •. _ 

bij voeging tot tjjdperk van dienst vo.m· pensioen l-\1),:, 

SPOOR\VEGEN 

Alkmnar of N elsprnit-Pelgriim;rust ~H . 
hekrachtiging van de Messina Overeenkomst 8~) 
boekwinkels, uren van openmaken, enz. lli3 .. 
exploiteren van, door ue Raad 8~l 
goedkeuring van de aanleg van ~ekere 88. 
goe<lkeuring van de Messina Overeenkomst 8~)·-
kosten van aanleg 

arnortisatiefondsen paaienuinten . . . 88. 
exploiteren van de 1\in 89"· 
gelden voorgeschoten voor, door R.aad te wordell 

hesteed 88-: 
ophouden van verautwoordelikheden van Huad 

ten op~ichte van voo1·geschoten gelden 8~) 
Haad kan, dekken uit ~ekere fondsen 8~--
rente betaalbaar door de Haad op gelden voor-

geschoteu voor . . . 88. 
nitgifte- en bestuur-onkosten op voorgeschoten 

gelden voor 8~~-
voorschot door Goevernement nit gegarandeer<le 

lening ~8-
l\Iessiua Overeenkomst, bekrachtiging van 8~1 
Nelspruit of Alkmaar-Pelgrimsrust 88 
Pelgrimsrust-Alkmaar of Nelspruit ~~. 
Selatie Uitbreiclingslijn 90 · 
Standert.on-Vrede 8& 
titel en datum van in werking treden van de Wet K~l 
toepm;sing van de bepalingen van Ordonantie No. 20 

van l~)Oi) op de Messina Lijn ~~t 
Yrede-Staude1·ton 8H.. 

STANDERTON-VREDE SPOOHWJ~~G-(zi'e Spoor
wegen). 

TECHXOLOGIE -(zie Zuidafrikaa:tse School van 
Mijnwezen en Technologie ). 

TOEj~:IGENINGS WETTEN 
van publit-ke gelden vom· bie~ondere diensten 

gednrende financiele jaren ·1~)07-08 en 1908-ml 
vom· t.ijdperk eindigende ao Mei 1910 ... 

7~)-~()" 

7a-7± 
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lNDEX-\VETTEN 1910. lti7 

''TRANSVAAL LANDBOUWKOLLEGE BLADZ. 

aanstelling van voorzitter en vice-voorzitter 
aftreden van leden van besturend lichaam 
berusting van zekere gr(')nden bij 

'besturend lichaam 
aanstelling van 
aanstelling van verdere leden 
aftreden van leden van 
ambtstijd van leden 
ambtstijd van lid aangesteld om een vakature op 

te vullen ... 
machten, enz., van ... 
ontledigen van ambt door leden van 
opvullen van vakaturen in 
samenstelling van 

qloeleinden van 
inlijving van ... 
mach ten, enz., van de Raad ... 

--ontledigen van aml>t dom· leden van besturend 
lichaam 

oprichten van ..... 
opvulling van vakaturen in besturend lichaam 
Uaad van-(zie "besturend lichaam ''), 
regulaties, macht van de Goeverneur om te maken, 

wijzigen, of herroepen 
sa.menstelling van besturend lichaam 
titel en datum van in ·werking treden van de \Vet 
uit.legging van woorclen 
vice-voor"'itter, aanstelling van 
voorzitter, aanstelling van ... 

·TRANSVAAL -uNIVERsrrEITSKOLLEGJ1j 

aanstelling van voorzitter en vice-voorzitter 
aftreden van le(len van besturend lichaam 
ht'rnsting van eigenclom behorende aan voormalige 

Universiteitskollege bij besturend lichaam van 
herusting van zeker eigendom bij Raad van 
heRturend lichaam 

aanstelling van verdere leden 
aanstelling van voonitter en vice-voorzitter 
aftreden van leden van 
ambtstijd van leden 
amhtstijd van lid aangesteld om een vakature op 

te vullen ... 
herusten van eigendom hehorende aan voorma-

lig Universiteitskollege hij 
herusting van zeker eigendom h\i 
machten, enz., van ... 
opvullen van vakaturen in 
ontledigen van ambt door leden van 
samenstelling van 

dogleinden van 

71 
70 
7,2 

70 
70 
70 
70 

71 
71-7,2 
70-71 

71 
70 

ti!l-70 
t)!)-70 
71-72 

70-71 
t)!)-70 

71 

72 
70 
7i~ 
t_)!l 

71 
71 

67 
()(i 

ti8 
fiR 

(jf) 

()7 
f)(j 
()() 

()()-(j7 

ti8 
f)K 

t)7-fiH 
()()-t)7 

()() 

t:i() 
()!) 
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JJi6 INDEX. 

'TRADING ON MINING GROUND-(conNnued) 

forbidden, with certain exceptions ... 
grant of application for renewal or transfer of a 

certificate 
grant, renewal, or transfer of licence 
interpretation of terms 
invalidation of licence 
jurisdiction of Mining Commissioners 
licence 

grant, renewal, or transfer of, to he in accordance 
with provisions of Act ... 

measurement of sites selected for 
::\lining Commissioner to act in accordance with 

instructions of Minister 
monopolies of trade, power to make regulations to 

prevent · 
notice of sale of right of 
·objections to J'(_mewal m· transfer of a certificate 
payment to regit;tered owner in respect of sale of 

right of 
penalties for illegal ... 
power of ::\Iinister to vary or set aside decision of 

:Mining Commissioner 
pl'Ocedure on trading site being required for mining 

purposes 
publication of names of applicants, date and place 

of hearing, and particulars of stands 
\rating of trading stands and trading sites ... 
refusal to grant or renew certificate 
:registration of trading stands in name of Mining 

Cmnmissioner 
:pngulatiom; 

power of Governor to make, alter, m· rescind 
to he laid on tables of Parliament 

rPnewal m· transfer of certificate, grant of appli-
cation for 

repeal of lcnvs 
~ale of right of 
Belection of sitPs for 

ueeessity fo1· 
notiee of 
objections to 
pu hlieation of notice of 

titltl and date of operation of Act 
tr;uling site 

power of Mining Commissioner to set apart 
ground as 

terms and conditions for carrying on business on 
tram;fer, grant, or renewal of licence 
transfer of right of 
where and what description of, allowed, .. 

,PAGE 

40 
;-)~) 

m.;, ;-)~) 

:1~l 

i)~l 

44 

44 
42 
40 

44 

42-4a 

40 
44 
4:0 

-14 
44 

40 
41 
-12 

41-4i) 
42 
-U 

~1 I-4,2 
42 
44 
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6K [NDEX. 

'l'RANSF.KR OF LAND PAGE 

registration oflicers not to pass, within Pretoria 
Municipality, without certain certificate a6, 

Tl{ANHV AAL COLLJ1jGE OF AGHICULTURE 

appointment of chail'man and vice-chairman 7 
chairman, appointment of . . . 7 
constitution of governing body ().. 
Council of-(see governing body). 
establishment of ;) 
filling of vacancies in governing l>Ody 6,. 
governing body 

appointment of ().. 
appointment of ad( litional mem berH 6. 
('Onstitution of t). 
filling of vacancies in G 
period of office of. member appointed to fill 

vacancy ... t) 

period of office of members 6. 
powers, etc., of 7-8. 
retirement of members of... G 
vacation of ofHce hy members of... () 

incorporation of · ;) 
interpretation of terrns f). 
objects of 5 
pmvers, etc., of Council 7-8. 
regulatiom;, power of Governor to make, alter, or 

rescind ~ 
retirement of memhet·s of governing hody () 
title and date of operation of Act . . . s·. 
vacation of office by member of gove1·ning hody . .. 6 
vesting of certain lands in 8 
vice-chairman, appointment of 7 

THANSV AAL UNIVERSITY COLLEGE 

abrogation of existing constitution of 
appointment of chairman and vice-chairman 
chairman, appointment of 
constitution of 

abrogation of existing 
governing hody 

Council of-(see govt"rning bo(ly). 
establishment of 
filling of vacaneieH in governing body 
governiug IH)(ly 

appointment of additional members 
appointment of chairman and vice-chairman 
constitution of 
filling of vacancies in 

1 
~-

1 

1 

,2 
2 
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lNDEX-WE'l'TEN 1910. 

'TRANSVAAL LANDBOUWKOLLEGE 

aa.nstelling van voorzitter en vice-voorJ~;itter 
aftreden van leden van besturend lichaam 
· berusting van zekere gronden .bij 
besturend lichaam 

aanstelling van 
aanstelling van verdere ieden 
aftreden van leden van 
mnbtstij<l van leden 
ambtstijd van lid aangesteld om een vakature · op 

te vullen ... 
mach ten, enz., van ... 
ontletligen van ambt door letlen van 
opvullen van vakatm·m• in 
sam en stelling van 

· :loeleiw I en van 
inl~jving van ... 
machten, enz., van de Raad ... 
·ontledigen van ambt door ]eden van besturend 

lichaam 
oprichten van ... 

· opvulling van valmturen in bestm·end lichaam 
Haad van-(zie "besturend lichaam "), 
regulatieH, macht van de Goeverneur om te maken, 

wijzigen, of hel'roepen 1 .. 

samenstelling van be::;turend lichaam 
·. titel en datum van in .. werking treden van de Wet 
uitlegging van woorclen 
vice-voorzitter, aanstelling van 
voorJ~;itter, ahnstelling van 

TRAN8V AAL UNIVERSI'l'EI'l'SKOLLEGJ1_j 

a.anstelling va11 voorzitter en vice-voorzitter 
:aftr·edeu van leden van hesturend lichaam 
ht:'l'usting van eigendorn. hehorende aan voormalige 

Universiteitskollege hij best.urend lichaam van 
berust.ing van zeker eigendom bij Raad van 
besturend licbaam 

aanstelling van verdere leden 
aanstelling van voorzitter en vice-voorzitter 
aftreden van led en ·van . . . . . . . .. 
ambtst'jd van leden 
mnhtstjj<l van lid aange~teld om een vakature op 

te vullen ... 
herusten van eigeudom behorende aan vool'Iua-

lig Universiteitskollege bjj 
herusting van zeker eigenJorn h~i 
nmchten, enz., van ... 
opvullen van vakaturen in 
ontledigen van ambt door leclen van 
8amenstelling van ... 

doeleinden van 

lli7 

BLADZ. 

71 
70 
7~ 

70 
70 
70 
70 

71 
71-7.~ 
/(l-71 

71 
70 

l)!l-70 
li!l-70 
71-72 
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INDEX-WET'!' EN l~ll 0. 

TRA.NSV AAL UNIVERSIT.BJITSKOLLl,JG:E-
( vervo7g) 

inlijving van 
konstitutie van, intrekken van bestaancle ... 
machten, enz., van J.e Rand ... 

BLADZ. 

65 
ti5 

67-()8 
ontlecligen van amht tlocn· leclen van besturenJ 

lichaam 
oprichten van ... 
opvulling van vakatnren in besturend lichaam 
Pretoria tak, verpliehtingen en haten van, herusten 

bij 
Raacl van-( zie " bestm·elHl lichaam "). 
regula ties 

macht vall de Goeverneur om te maken, w\jzi
gen, of henoepen ' 

op de tafels.van Parlement geleg(l te worden ... 
samenstelling van besturend liehaam 
titel en datum van in werking treden v.an de Wet 
uitlegging van woorden 
viee-voorzitter, aanstelling van 
voorzitter, aanstelling van 

VERBETERHUIZEN-(zie Industritile Scholen). 

VREDE-STANDEHTON SPOORWEG-
(zie Spoorwegen). 

WERKLIEDEN KOMP}!jNSATIE 
assessoren 

(-)6 

(j5 

66 

68 

68 
6~) 
()() 

6!) 
(j;) 

67 
G7 

aanstelling van ~)6 
betaling van 06 
diskwalifikaties 96 
oproeping van 96 
tarief van fooien ~)6 

betaling van assessoren 96 
geneeskunclige assessoren, aanstellingen van ~)() 
oproeping van assessoren ~Hi 
overlijden ingevolge letsel 

hof bedrag hetaalhaar aan rninderjarige vast te 
stellen ~)7 

rnagistraat aan de Meester te betalen het beclrag 
aan rninderjarige toegekend ~)7 

opgave van kompensatie en onkosten 97 
reservatie van wetspunten . . . 97 
titel en datum van in werking treden van de Wet 07 
voorleggen aan Je Meester van opgave van kom-

pensatie en onkosten H7 
voorleggen van wetspunt ter beslissing van het 

Hooggerechtshof ~)7 

WINKELUREN 
bloemen, verkoop van 
hoek van presentie, houding van 
herroeping van wetten 

12 

113 
113-114 
112-113 
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1 68 [NDEX. 

rrRANSFER OF LAND PAGE 

registration officer::; not to pass, within Pretoria 
Municipality, without certain certificate i~6. 

THANHVAAL COLLEGE OF AGRICULTURE 

appointment of chairman and vice-chairman 
chairman, appointment of 
com;titution of governing body 
Council of-(see governing bo(ly). 
establishment of 
tilling of vacancies in governing· body 
governing body 

appointment of 
appointment of additional members 
constitution of 
tilling of vacancies in 
period of office of member appointed to -fill 

vacancy ... 
period of office of members 
powers, etc., of 
retirement of members of ... 
·vacation of office by mi:nnherH of ... 

incorporation of 
interpretation of terms 
objects of 
powers, etc., of Council 
regulations, power of Governor to make, altt>r, or 

rescind 
retirement of members of gove1·ning body 
title and date of ope1·ation of Act ... 
vacation of office by member of governing body ... 
vesting of certaih lands in 
vice-chairman, appointment of 

'l'RANSV AAL UNIVERSrrY COLLEGE 

abrogation of existing constitution of 
appointment of chairman and vice-chairman 
chairman, appointment of 
constitution of 

a !>rogation of existing 
governing body 

Council of-(see governing body). 
establishment of 
filling of vacaucit.,s in governing hody 
governing bocly 

appointment of additionalmemberH 
appointment of chairman and vice-chairrnau 
constitution of 
filling of vacancieH in 

() . 

(). 

(} 

I) 

(j 

1:). 

7-R-· 
() 

(j 

;) 

5 
;) 

7-8. 

1 
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170 INDEX. 

TRANSVAAL UNIVERSITY COLI..~EGE
( co,ntintted) 

_governing body~( cont in'uPd) 
periOll of office of membet• appointed to till 

vcwancy ... 
}Jeriod of office of members 
powers, etc., of 
retirement of members of ... 
vacation of office by members of 
vesting of certain property in 
vesting of property belonging to former UniverK-

ity College in 
incorporation of 
interpretation of terms 
objects of 
powers, etc., of Council 
Pretoria branch, liabilities and assetH of, vested in 
regulations 

power of Governor to make, alter, or rescind 
to be laid on tables of Parliament 

retirement of members of governing ho<ly 
title and date of operation of Act ... 
vacation of office by members of governing ho(ly 
vesting of certain property in Council of ... 
vesting of property belonging to former UniverHity 

College in governing body of 
vice-chairman, appointment of 

UN AUTHORI~ED EXPJ1_iNDITURE-(see Appi•opria
tion Acts). 

VREDE-STANDERTON RAILWAY-(see Rail
ways). 

WORKMEN'S COMPENSATION 

assessors 
appointment of 
disqualifications 
remuneration of 
scale of fees 
summoning of 

death from injury 
court to determine amount payable to minor 
magistrate to pay to Master amount avvarded to 

minor 
statement of compensation and expenses 

medical assessors, appointment of 
remuneration of assessors 
reservation of question of law 

PAGB 

± 
1 
I 
I 

i~-4 

± 

-1-

± 
2 
± 
~ 
4 
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i) 

2~)-i30 
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INDEX-\:VE'r'rEN 1~)10. 

TR.ANSVAAL UNIY:FJRSITEI'rSKOLLEGE-
( vervolg) 

inlijving van 
konstitutie van, intrekken van heHtaaude ... 
mach ten, enz., van de Raad ... 
ontlecligen van au.1 ht door le<len van ber:;turend 

lichaam 
oprichten van ... 
opvulling van vakatnren in her:;tureud lichaam 
P1·etoria tak, verplichtingen en baten van, berusten 

bij 
Raad van-(zie " besture1l<l licbaam "). 
regula ties 

macht vau tle Goeve1·nem· om te maken, wijzi
gen, of herroepen 

op de tafels van Parlement gelegd te worden ... 
samenstelling van besturend lichaarn 
titel en datum van in werking treden van <le Wet 
uitlegging van woorden 
vice-voorzitter, aanstelling van 
voorzitter, aanstelling van 

VERBETERHUIZEN -(zie Industrie'te Scholen). 

YHEDE-STANDEHTON SPOOR\VEG-
(zie Spoorwegen). 

\VERKLIEDEN KOMPENSATIE 
assessoreu 

BLADZ. 

65 
()5 

67-G~ 

(}6 

65 
66 

68 

68 
6H 
()ti 

G~l 
()5 
67 
()7 

aanstelling van ~)6 
betaling van ~Hi 
diskwalifikaties ~G 
oproeping van ~Hi 
tarief van fooien ~)6 

betaling van assessoreu ~Hi 
geneeskundige assessoren, aanstellingen van ~)(j 
oproeping van assessoren ~)() 
overl~jden ingevolge letsel 

hof hedrag betaallmar aan minderjurige vast te 
stellen ~l 7 

magistraat aan de Meester te betalen lwt bedrag 
aan minderjarige toegekend \l7 

opgave van kompensCttie en onkosten ~)7 
reservatie van wetspunten . .. H7 
titel en datum van in werking treden van de Wet ~17 
-voorleggen aan de Meester van opgave van kom-

pensatie en onkosten D7 
voorleggen van wetspunt ter beslissing van het 

Hooggerechtshof ~)7 

"\YINKELUHEN 
bloemen, verkoop van 
hoek van presentie, houdillg van 
herroeping van wetten 

12 

lli~ 
11i3-114 
112-11 i~ 
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INDEx-WE't"rEN uno. 

WI~KEL UREN -( vervolg) 
melk, verse, verkoop van 
presentie-register 

bedienden tjjd van aanvang en ophoudeu van 
werk in te schrijven 

houclen van ... 
open te zijn voor inspektie 
1·egnlaties met betrekking tot het houden vm1 
valse inschrijving ... 
verzuim met betrekking tot 

strafbepalingen 
titel en datum van in werking treden van de Wet 
verhocl van verkopen 
verderfelike voedingsto:ffen, verkoop van . . . . 
verkoop in zekere winkels ua sluitingsuren ver-

boden, behalve verse inelk, hloemen of verclm·
felike voedingstoffen 

verse melk, verkoop van 
voor spoorweg-hoekwinkels, restauraties, lmkkers

winkels, verse melk, bloemen, groente- en 
vruchtewinkels 

vrijstelling van zekere lokaliteiten met hetl'ekking 
tot 

Witbank Municipa.liteit 
toepassing van artikel uif'J' van \Vet No. ~t2 van 

1~)()8 op ... 

ZUIDAFRIKAANSF~ SCHOOL VAN :MIJNWE~E~ 
EN TECHNOLOGLK 

aanstelling van voorzitter en vice-voorzittm· 
aftreden van leclen van hesnuend lichaam 
berusting van eigendom van Johannesbm·g tak 

van Transvaal Universiteitskollege bij ... 
berusting van zeker eigenclom hij Raad van 
besturend lichaam 

aanstelling van leclen 
aanstelling van verdere leden 
aanstelling van voorzitter en vice-voorzitter 
aftreden van leden van 
ambtstijd van leden 
amhtstijd van lid aangesteld om een vakature 

op te vullen 
berusting van eigendom en overneming van 

verplichtingen van Johannesburg tak van de 
Transvaal Universiteitskollege bij en door 

herusting van zeker eigendom hij 
rnachten, enz., van ... 
ontledigen van ambt door leden van 
opvullen van vakaturen in 
Ha<vl van Onderwijs, '¥itwaters1·and, vm·tegen

woordigers van, op 
samenstelling van ... 

doeleinden van 

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

171 

BLADZ. 
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11 i3 
11:3-114: 

114 
114 
.114 
.114 
11-1 
114 
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77 
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77 
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170 INDT<JX. 
·---------

'THANSV .AAL UNIVERSITY COLLEGE
(r:o·nt/n'l.ted) 

governing body-(cont/nued) 
period of office of meml>ei· appointed to fill 

PAGB 

va.cailCY . . . :2 
period of office of members 2 
powers, etc., of a-+ 
retirement of members of... 2 
vacation of office by members of 2 
vesting of certain property in + 
vesting of property belonging to former UniverH-

ity College in -! 
incorporation of J 
interpretation of terms I 
objects of 1 
powers, etc., of Council i3-4 
Pretoria branch, liabilities and assets of, vested in --! 
regulations 

power of Governor to make, alter, or rescind ± 
to be laid on tables of Parliament ± 

retirement of members of governing body 2 
title and date of operation of Act . . . ± 
vacation of office by members of governing hody ") 
vesting of certain property in Council of . . . 4 
vesting of property belonging to former University 

College in governing hody of 4 
vice-chairman, appointment of a 

UNAUTHOHIZED EXPENDITURE-(see Appl'Opria
tion Acts). 

VREDE-STAND}1.JRrl'ON RAILWAY-(see Rail
ways). 

WORKMEN'S COMPJijNSATION 

assessors 
appointment of 
disqualifications 
remuneration of 
scale of f:ees 
summoning of 

·death from injury 
court to determine amount payable to minor 
magistrate to pay to Master amount awarded to 

minor 
statement of compensation and expeutJes 

medical assessors, appointment of 
re.muneration of assessors 
reservation.of question of law 

2~-ao 
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172 INDEX. 

WORKMEN'R COMPENSATION-(f'oldinued) PAGE 

submission of question of law to Supl'eme Conr·t... :30 
submission to l\faster of statement of comp('nsation 

and expense:-; :n 
summoning of <lHSeHsors i30 
title and datt> of operation of Aet :n 
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lXDEX-Wg'l'TEX _U)l(), 

WI~KELUREN-(vervolg) 

melk, verse, verkoop van 
presentie-register 

bedienden tijd van aanvung en ophoudeu van 
werk in te schr~;ven 

houden van ... 
open te :djn voor inspektie 
regulaties met betrekking tot het honden van 
valse inschrijving ... 
verz;uirn met betrekking tot 

strafbepalingen 
titel en datum van in werking treden van de Wet 
verbod van verkopen 
verderfelike voedingstoffen, v~rkoop van ... 
verkoop in zekere winkels na sluitingsuren ver-

bo<len, behalve verse melk, hloemen of verdeJ·
felike voedingstoffen 

verse melk, verkoop van 
voor spoonveg-boekwinkels, restauraties, bakkerM

winkels, verse melk, hloemen, groeute- en 
vruchtewiukels 

vrijstelling van zekere lokaliteiten met hetrekking 
tot 

\Vitbank 2\Iunicipaliteit 
toepassing van artikel vif'J' van \Vet No. i32 van 

1908 op ... 

ZUIDAFRIKAANSE SCHOOL VAN :MI.JNWEZE~ 
EN rrEOHNOLOGIE. 

aanstelling van voorzitter en viee-voorzitter 
aftreden van leden van best.urend liehaam 
berusting van eigendom van Johanne::;burg, tak 

van Transvaal Universiteitskollege b~i ... 
berusting van zeker eigendom hjj Raad vm1 
besturend liehaam 

aanstelling van leden 
aanstelling van verdere leden 
aanstelling van voorzitter en vice-voo1·zitter 
aftreden van leden van 
amhtstjjd van leden 
amhtstijd van lid aangesteld om een vakatnl't\ 

op te vullen 
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