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LETTERS PATENT 
Passed under the Great Seal of the United Kingdom, providing for 

the establishment of Responsible Government in the Orange 
River Colony. 

Dated June 5th, 1907. 

Enw ARD THE SEVENTH by the grace of God of t:i1e United 
Kingdom of Great Brhain and Ireland and of the British 
Dominions beyond the Seas King, Defender of the 
Faith, Emperor of India. To all to who1n these 
Presents shall come, Greeting. 

Recites Letters Patent of the 2nd August, 1901. 

Whereas by Our I__jetters Patent under the Great Seal 
of Our United ·Kingdom of Great Britain and Ireland, 
bearing elate at Westminster the 2nd day of August, 1901, 
We did constitute the office of Governor and Commander
in-Chief (hereinafter called "the Governor") of Our Orange 
River Colony (hereinafter called "the Colony"), and did 
make provision for a Legislative Council in and for the said 
Colony; 

And whereas We think fit to provide for the establish
ment of Responsible Governn1ent in the Colony : 

Now know ye that We do declare Our will and pleasure 
to be as follows :-

THE J..JEGISLATURE. 

'The Legislature. 

I. In place of the J-'cgislative Council now subsisting 
there shall be a IJegislature consisting of a I__jegislative 
Council and a I_jegislative Assembly, constituted as here
inafter provided. 

The constnwtion, appointn1cnt, and powers of the 
Legislative Council now subsisting shall continue in force 
until the date of the nomination of 1\fembers for election 
to the I_jegislative Assembly and no longer. 
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OPEN BRIEF (LETTERS PATENT) 

Gepasseerd onder bet Grootzegel van bet Vereenigd Koninkrijk, 
voorziening makende voor de daarstelling van Verantwoordelijk 
Bestuur in de Oranje Rivier Kolonie. 

Gedateerd den 5den J uni, 1907. 

Edward de Zevende, bij de Gratie Gods Koning van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot Brittanje en Ierland 
en de Britscbe Overzeescbe Bezittingen, Verdediger 
van bet Geloof, Keizer van In die, a an arlen en een 
iegelijk die deze zullen zien en bom·en, Saluut : 

Aanhaling van Open Brief d.d. 2den Augustus, 1901. 

N ademaal \Vij) bij Onzen Open Brief onder bet Groot 
Zegel van Ons Vereenigd Koninkrijk van Groot Brittanje 
en Ierland, gedateerd te Westminster, den 2den Augustus, 
1901, het ambt van Gouverneur en Opperbevelhebber 
(bierna te worden genoemd '' de Gouverneur '') van Onze 
Oranje Rivier Kolonie (bierna te worden genoemd "De 
Kolonie '') daarsteJiden en voorziening maakten voor een 
W etgevenden Raad in en voor de genoemde Kolonie ; 

En nademaal Wij bet wenschelijk a.cbten om voor
ziening te maken voor bet daarstellen van V erantwoordelik 
Bestuur in de Kolonie : 

Zoo zij bet bierbij aan u krnnelijk dat Wij Onzen Wil 
en Ons goedvinden kenbaar maken als vo]gt :-

DE WETGEVENDE l\1ACHT. 

De TVetgevende Macht. 

I. In plaa ts van den tbans bestaanden W etgevenden 
Raad zal er een \Vetgevende Macht zijn, bestaande uit een 
W etgevenden Raad en een W etgevende V ergadering, 
samengesteld als bierin nader omschreven. 

De samenstelling, benoeming en macbten van den 
thans bestaanden Wetgevenden Raad zullen van kracht 
blijven tot aan bet tijdstip der nominatie van Leden voor 
verkiezing voor de W etgevende V ergadering en niet langer. 
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CoxsTITUTION. 

LEGISLATIVE CouNCIL. 

Legislative Council Constitution. 
II. rrhe Legislative Gounci} shall consist of eleven 

1\:Iembers, who shall be summ.oned by the G.overnor, and 
if any vacancy shall occur in the Council a l\1ember shall 
be appointed to fill t:he .said vacancy by the Governor in 
Council until the completion of the period for which the 
person in whose place he is appointed wouJid have held 
office. l\1embers of the Council shall be appointed in Our 
name by instruments under the Public Seal of the Colony. 

Qualification for Members hip. 
III. No person s'hall be summoned unless he shall be 

of the age of 30 years or upwards, nor unless he shall 
have resided in the Colony for three years, nor unless he 
shall be qualified to be :registered as a voter for some 
€lectoral division of the Colony. 

Resignation of Members. 
IV. Any lVIember of the Legislative Council may 

resign his seat therein, by writing under his hand addressed 
to the Governor; and upon the receipt of such resignation 
by the Governor the seat of such l\1ember shall become 
vacant. 

President of Couneil. 
V .-(1.) The Governor in CouncD 1nay appoint one 

:11ember of the I.Jegis1ative Council to be President there
of, and may remove him and appoint another in his stead; 
and the President may at any time take part in any debate 
or discussion in the said Council. 

(2.) In the absence of the President some Member 
-elected by the Legislative Council shall preside. 

Quorum. 
VI. The Legislative Council shall not be competent 

to proceed to the despatch of business unless four Mem· 
bers sha1[ be present. 

Provision for establishment of elective Legislative Council. 
VII.-(1.) Three of the Members of the Legislative 

Council as first ·Constituted shall vacate their seats at the 
-expiration of the third year from the date of the issue 
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CONSTITUTIE. 2 

vVETaEvENDE RAAD. 

W etgevende Raad. Samenstelling. 

II. De W etgevende Raad zaJJ uit elf Led en bestaan, 
.die door den Gouverneur opgeroepen zullen worden en 
indien er een va.cature mocht ontstaan in den Raad, dan 
zal een Lid benoemd worden door den Gouverneur iri Rade, 
·On1 die vacature op te vullen totdat de tiid verstreken zal 
zijn, waarvoor de persoon, in wiens plaats hij benoemd is, 
zitting moest nemen. De Leden van den Raad zullen in 
·Onzen Naam door middel van documenten onder bet Pub
liek Zegeli der Kolonie benoemd worden. 

K JIJalificatie v oor Lidmaatschap. 
III. Geen pers_oon zal opgeroepen worden tenzij hij 

·den leeftijd van dertig of meer jaren bereikt heeft en tenzij 
hij gedurende drie jaren in de Kolonie gewoond heeft en 
ienzij hij gekwalificeerd is om als kiezer voor eenige kiesaf
·deeling van de Kolonie geregistreerd te worden. 

Bedanking t~an Leden. 
IV. Eenig Lid van den vV etgevenden Raad kan als 

zoodanig bedanken door middel van een door hem onder
teekend schrijven aan den Gouverneur gericht en op ont
vangst door den Gouverneur van een bedanking, zal de 
pllaats van zulk een Lid open vallen. 

Voorzitter 'Can den Raad. 

V. (1.) De Gouverneur in Rade kan een Lid van den 
W etgevenden Raad tot Voorzitter daarvan benoemen en 
kan pem ontslaan en een ander in zijn plaats aanstellen en 
de Voorzitter mag te eeniger tijd deel nemen aan eenig 
debat of discussie in den genoemden Raad. 

(2).) Tijdens de afwezigheid van den Voorzitter zal 
·een door den Vl etgevenden Raad daartoe verkozen Lid 
presideeren. 

Quorum. 

VI. De W etgevende Raad zal niet bevoegd zijn om 
over te gaan tot bet afhandelen van zaken, tenzij vier leden 
tegenwoordig zijn. 

VII. (1.) Drie leden van den W etgevenden Raad, 
·zooals eerst samengesteid, zullen aftreden bij het einde 
van het derde jaar, gerekend vanaf den datum, waarop de 

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



CoNSTITUTION. 

of the first summons of any Members thereto, 'four at 
the end of the fifth year, and four at the end of the
seventh year. ·The l\Iembers who retire at the end of the 
third, fifth, and seventh years, respectively, shall be decided 
by lot. The Governor in Council shall summon fresh 
l\1embers to take the place of the l\fembers retiring at 
the end of the third, fifth, and seventh years, and every 
such l\1ember, and every l\fember of the Legislative 
Council thereafter appointed, shall :hold office for five years. 
from the date of his summons to the Council. Provided 
that any l\fember retiring in manner aforesaid may be re
appointed by the Governor in Council. 

(2.) It shall be lawful at any time, after four years. 
fron1 the date of the first 1neeting of the .Council, for the 
Legislature to pass a law providing for the election of 
l\fembers of the Legislative Council, and thereupon, sub
ject to the provisions of such lavv, the then existing Legis
lative Council .shal] be dissolved; and thereafter all l\1eni
bers of the Legislative Council shall be elected, and shall1 
possess such qualifications, and shan be elected in such: 
manner, by such persons, and for suc'h periods, as may 
have been prescribed by the said law. 

LEGISLATIVE AssEMBLY. 

Legislative Assembly Constitution. 

VIII. The Legislative 'Assembly shall, save as here
inafter provided, .consist of thirty-eight Members, who. 
shall be elected by the voters in the electoral divisions. 
defined and named in the manner prescribed by the first 
Schedu11e to these Our Letters Patent. 

Each such division shall return one· l\1ember of the 
Legislative Assembly. 

Qualification of Voters. 

IX.-(1.) Every white male British subject of the 
age of 21 years and upwards, who is not subject to any 
of the disqualifications hereinafter mentioned, shall be
entitled to be registered as a voter, and when so registered 
to vote at any election of l\1embers of the Ijegislative As-
sembly. 
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CONSTITUTIE. 3 

·eerste oproeping voor eenig Lid van dezen Raad plaats 
-vond, vier aan bet einde van bet vijfde jaar en vier aan bet 
~einde van bet zevende jaar. 

De leden, die aan bet einde van bet derde, vijfde en 
zevende jaar respectievelijk aftreden, zullen bij loting aange
wezen worden. 

De Gouverneur in Rade zal nieuwe leden oproepen om 
,de plaats van de aftredende Leden in te nemen aan bet 
einde van bet derde, vijfde en zevende jaar en elk zoodanig 
tid, en elk lid van den W etgevenden Raad daarna benoemd, 

:zal zijne betrekking bekleeden gedurende vijf jaren vanaf 
den datum van zijne oproeping naar den Raad. 

1\ifet dien verstande, da t eenig lid, aftredende op de 
·wijze, boven omscbreven, door den Gouverneur in Rade 
weder benoe1nd kan worden. 

(2.) De Wetgevende Macht zal te eeniger tijd, na ver-
1oop van vier jaren van af den datum der eerste bijeenkomst 
van den,Raad, .gerecbtigd zijn om een wet te passeeren die 
voorziening 1naakt voor de verkiezing van Lreuen van den 
W etgevenden Raad en daarop zal, onderworpen aan de 
bepalingen van zulk een wet, de alsdan bestaande \Vet
gevende Raad ontbonden worden. Daarna zullen al oe 
Leden van den Wetgevende Raad verkozen worden. Zij 
zullen zoodanige kwalificaties bezitten en op zulk een wijze 
verkozen worden, door zoodanige personen en voor zulk een 
·tijd, als in de genoemde wet mocbt zijn bepaald. 

WETGEVENDE VERGADERING. 

. . . VIII. De W etgevende V ergadering zal, beha}ve zooals 
h1enn nader bepaald, uit acht en dertig leden bestaan, die 
·gekozen zullen worden door de stemgerechtigden in de kies
afdeelingen beschreven en benoemd in de wijze voor-
·geschreven in de eer.ste Schedule van dezen Onzen Open 
Brief. 

Elke zoodanige Afdeeling zal een hd naar de \V etge
vende Vergadering afvaardigen. 

Kwalificatie van Kiezers. 

IX. (1.) Elk blank manlijk Britsch onderdaan van den 
'leeftijd van een en twintig jaren en daarboven die niet 
·onderworpen is aan eenige der hierna genoemde diskwalifi
caties, zal ~er~chtigd zijn om. als kiezer geregistreerd te 
":or~en en, 1ndwn aldus gereg1streerd, om bij eenige ver-
1nezmg van leden cler W etgevende Vergadering te stemmen. 
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4 CoNSTITuTION. 

(2.) Provided that no person on full pay belonging 
to Our regulnr for.ces. maintained by annual vote of the 
Parliament of Our United Kingdom shall be entitled to· 
be registered as a voter or to vote. 

Persons disqualified as voters. 

X. No person shall be entitled to be registered as a 
voter on any register of voters-

(1.) (a.) U nlcss he has resided 1n the Colony for a 
period of not less than six months next before the com
mencement (as dedared by proclamation of the Governor} 
of the framing of a general register of vntersl and-

(b.)' Is at the said date bona fide r-esiding in the regis-
tration division for whic:1 he claims to be registered. 

(c .. ) Provided that any person who within three years 
next before the commencement of the framing of a gewral 
register r:>f voters has resided in the Colony for not less
than six months, but who has been temporarily absent 
during the six months next before that date, shaH be 
entitled to be so registered, notwithstanding such absence, 
on proof being given by him, or on his behalf, to the 
registering Officer that his absence was temporary. 

(2.) If he has been by any of Our Courts-

(a.) Convicted since the 31st day of lVIay, 1902, of 
treason or at any time of murder, unless he shall :have 
obtained a free pardon. 

(b.) Convicted at any time of any offence and sen
tenced to imprisonment without the option .of a fine, 
which imprisonment shaH not have expired at least three 
years before the date of the ·commencement of the framing 
of such register. 

(3.) If he :has been, within six months of the com
mencement of the framing of such register. in receipt of 
relief frmn public funds in the Colony not being relief by 
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CONSTITUTIE. 4 

(2.) Met dien verstande dat geen persoon op vol tracte
,ment en behoorende tot Onze geregelde troepen, onder
houden uit een bedrag dat jaarlijks door het Parlement van 
·Ons V ereenigd Koninkrijk toegestaan wordt. gereehtigd zal 
zijn om als kiezer geregistreerd te worden, of om te 
stemmen. 

Personen Gediskwalificeerd als Kiezers. 

X. Niemand zal gerechtigd zijn om als eenen kiezer 
geregistreerd te worden op eenig register van kiezers-

(1.) (a) Tenzij hij in de Oranje Rivier Kolonie gewoond 
heeft voor een tijdperk van niet minder dan zes maanden 
·onmiddellijk voorafgaande het tijdstip waarop (zooals door 
den Gouverneur bij Proclamatie bekend gemaakt) met bet 
·opmaken van een algemeen register van kiezers een aanvang 
is gemaakt en 

(b) Op den genoemden datum bona fide woonachtig is 
in de Registratie-afdeeling, waarvoor hij aanspraak maakt 
·om geregistreerd te worden. 

(c) Met dien verstande dat eenig persoon, die binnen 
drie jaren, onmiddellijk voorafgaande aan bet tijdstip 
waarop met het opmaken van een algemeen register van 
kiezers een aanvang is gemaakt, geclurende niet minder 
dan zes maanden in de Kolonie gewoond heeft, doch tij
·delijk afwezig is geweest gedurende de zes maanden on
middellijk voorafgaande aan dien datum, toch gerechtigd 
zal zijn om aldus geregistreerd te worden niettegenstaan
de zulk een afwezigheid, indien door hemzelf of namens 
hem, aan den Registratie Ambtenaar bet gewijs geleverd 
wordt dat zijn afwezigheid tijdelijk was. 

(2) Indien hij door eenige van Onze Hoven : 
(a) Sedert den 31sten dag van :lVIei, 1902, schuldig is 

bevonden aan verraad of te eeniger tijd aan moord tenzij 
hij voUe gratie heef.t verkregen. 

(b) Te eeniger tijd schuldig is bevonden aan eenige mis
.da3Jd en veroordeeld is tot gevangenisstraf zonder optie van 
boete, welke gevangenisstraf niet verloopen zal zijn ten 
minste drie jaren voor den dag waarop met bet opmaken 
van zulk een register een aanvang is gemaakt. 

(3) Indien hij binnen zes maanden, nadat met bet 
opmaken van zulk een register een aanvang is gemaakt, 
()nderstand heeft ontvangen uit publieke fondsen in de 
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5 CoNSTITUTION. 

way of repatriation under Article X of the Terms of Peace· 
of the 31st 1\fay, 1902 : 

Provided that treatment without 11ayment therefor 
in any hosp:tal supported wholly or partly out of publie· 
funds shall not be regarded as relief from public funds. 

First elections. 

XI. For the purpose of the first election of 1VIem
bers of t:l1e Legislative Assembly, to be held under the 
provisions of these Our Letters Patent, and of every 
subsequent election until such time as there shall be a 
fresh register of voters framed as hereinafter prescribed, 
a list .shalll be prepared of the persons entitled to be· 
registered as voters in each ward of every 1nagisterial tlis
trict in the Colony, and in such towns or gr.oup of towns as. 
defined by their municipal areas to vvhich a member or 
members is or are allotted in t-he First Schedule to these: 
Our Letters Patent. 

Registration of Voters, etc. 

XII. The registration of voters, the preparation of 
lists of voters, the conduct .of elections, and the hearing 
of election petitions, shall be carried out in accordance· 
with the Regulations prescribed in the Second Schedule 
to these Our l.Jetters Patent. For the purpose of the first 
registration of voters, each sud1 ward of a magisterial dis
trict, and each such to-vvn or group of towns, as the case· 
may be, shall be demned a registration division within 
the meaning of the said .Schedule, and for the purpose of 
every subsequent registration of voters an electoral divi
sion shall be deemed to be a registration division. 

Commissioners to d£ride the Colony into electoral 
divisions. 

XIII. Upon tho completion of the list of qualified. 
voters t:1o Governor shall appoint three Commissioners for 
the purpose of the division .of the Colony into electoral divi
sions, and Inay, on the death, resignation. or absence from· 
the Colony of any . of the said Commissioners, appoint 
another Commissioner; and any person so appointed shalll 
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CoNSTITUTIE. 5 

Kolonie, geen onderstand zijnde bij wijze van repatriatie 
iu termen van Artikel X. der Vredesvoorwaarden van den 
:3lsten Mei 1902; met dien verstande dat kostelooze behan
clchng in eenig hospitaal geheel of gedeeltelijk uit publiek" 
,fcndsen onderhouden, niet als onderstand uit publieke 
fondsen beschouwd zal worden. 

Eerste Verkiezingen. 
XI. Voor het doel1 van de eerste verkiezing van Leden 

van de W etgevende V ergadering, te -vvorden gehouden · in 
.term en van dezen On zen Open Brief, en van elke volgende 
verkiezing tot op zulk een tijd dat er een nieuw register 
van kiezers zal opgemaakt worden, zooals hierin nader 
voorgeschreven, zal een lij st vervaardigd worden van de 
,person en, die gerechtigd zijn om als stemgerechtigden ge
registreerd te worden, in elke wijk van elk 1\fagistraats' 
District in de Kolonie, en in zulk dorp of e-roep van dorpen, 
zooals door hunne municipaliteitsgrenzen bepaald, aan -welk 
·een lid of leden toegekend is of zijn in de eerste Schedule 
van dezen Open Brief. 

Registratie Dan Kiezers, enz. 
XII. De registratie van stemgerechtigden, bet opmaken 

der kiezerslijsten, bet leiden der verkiezin~ten en het hooren 
van verzoeksehrift-eh m·et betrekking tot eenige verkiezing 
zullen plaats vinden overeenkomstig de Regulatien voorge
·schreven in de tweede Schedule van dezen Onzen Open 
Brief. Voor het doel van de eerste registratie van stem 
gerechtigden, zal elke wijk van een l\1a~istraat's District, 
·en elk zoodanig dorp of groep van dorpen, als het geval 
mocht zijn, beschouwd worden eene Registratie Afdeeling 
te zijn in de m·eening van de genoemde Schedule, en voor 
-het doel van elke volgende registratie Y'ln stemgereentigden 
zal eene kiesafdeel~ng als eene Registratie Afdeeling be
·schouwd worden. 

Commissie-leden om de Kolonie in Kiesafdeelingen te 
Verdeeltn. 

XIII. N a de voltooiing van de lijst van stemgerech
:ti_gden zal de Gouverneur drie Commissie leden aanst·ellen 
ten einde de Kolonie in kiesafdeenngen te verdeelen, en 
'l::an bij overlijden, bedanking, of afwezigheid van de Kolonie 
van eenige van de genoemde Commissie-leden, een ander 
•Commissie-lid benoe1nen; en eenig persoon, aldus benoemd, 
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CONSTITUTION. 

have all the powers and perform all the duties of the 
Commissioner in whose p]Qce ~he is appointed. The Com
missioners shaH proceed in accordance with the Regula
tions prescribed in the First Schedule to these Our Letters
Patent. *Provided that the Governor may at any time after 
the framing of the Provisional Lists as provided for in Sec
tions 2 and 3 of Schedule II. hereof instruct the said Com
missioners to proceed with the delimitation of any or all 
the Electoral Divisions from the information given by the 
said Provisional Lists. 

List of electoral divisions. 

XIV.-(1.) The Commissioners shall submit to the 
Governor-

( a.) A list of electoral divisions, with the names given 
to then1 by the Commiss:oners, and a description of the 
boundaries of every such division; 

(b.) A map or n1aps showing the ele·ctoral divisions. 
into which the Colony has been divided; 

(c.) Such further particulars as they cons:der nece::;
sary. 

(2.) The Governor may refer to the Commissioners,. 
for their consideration, any matter relating to such list, 
or arising out of the powers or duties of the Commissioners. 

(3.) The Governor shall publ:sh the names and boun
daries of t:1e electoral divisions, as finally settled by the 
Commissioners, in the Gazette, and thereafter until there 
shall be a redivision, the electorali divis:ons EO named and 
defined shall be the electoral divisions of the Colony and 
each such divis:on shall return one member to the Legis
lative Assembly. 

(4.) If any discrepancy shall arise between the descrip
tion of tlt:> divisions and the aforesaid map or maps, the= 
description shall prevail. 

List of Voters for each division 

XV. The GC?vernor shall cause to be ·compiled from 
the list of qualified voters a list of the voters resident m 

*As amended by Governor's Prodamation No. 21 of 1907. 
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CoNSTITUTIE. 6 

zal al de rechten bezitten en a} de plichten vervullen van het 
Commissie-lid in wiens plaats hij benoemd is. De Commis
sie-leden zullen handelen ov·ereenkomstig- de Regulatien,. 
zooals voorgeschreven in de Eerste Schedule van dezen 
Onzen Open Brief. *l\1its dat de Gouverneur te eeniger tijd 
na de samenstelling van de Provisioneele Lijsten, zooals 
voorzien in Sectie.s 2· en 3 van Schedule II. hiervan, de 
gezegde Commissarissen kan gelasten voort te gaan met de 
vaststelling der grenzen van eenige of al de kiesafdeelingen 
uit de ge.gevens door de gezegde provisioneele Lijsten vcr
schaft. 

Lijst van Kiesafdeelingen. 

XIV.-(1) De Commissie-leden zullen aan den Gou
verneur voorleggen :-

(a) Een lijst van de kiesafdeelingen rnet de daaraan 
door de Commissieleden gegeven namen en een beschrijving 
van de grenzen van elke zoodanige afdeeling. 

(b) Een kaart of kaarten aangevende de kie·safdeelin
gen waarin de Kolonie is verdeeld. 

(c.) Zulke verdere bijzonderheden als ZIJ noodig 
mochten oordeelen. 

(2) De Gouverneur kan eenige zaak, betreffende zulk 
een lijst of voortspruitende nit de maehten of verplichtingen 
der Commissie I eden, naar )len ter behandeling verwijzen. 

(3) De Gouverneur zal de namen en grenzen der kies
afdeelingen, zooals finaal vastgesteld door de Commissie
leden, in de Gouvernements Courant publiceeren en daar 
na zullen, totdat er een nieuwe herverdeeling zal plaats 
vinden, de kiesafdeelingen waaraan aldus een naam is 
gegeven en die aldus zijn vastgesteld, de kiesafdeelingen 
der Kolonie zijn, en elke zoodanige afdeeling zal een lid 
naar de W etgevende Vergadering afvaardigen. 

(4) Indien er eenig verschil mocht blijken te bestaan 
tusschen de beschrijving der afdeelingen en de bovenge
noemde kaart of kaarten, dan zal de beschrijving van kracht 
zijn. 

Lijst van Kiezers voor Elke Afdeeling. 
XV. De Goeverneur zal uit de lijst van stemgerechtig

den een lij st I a ten opmaken van de stemgerechtigden, 

*Zooals geam2ndeerd door Gouverneurs P:roclamatie No. 21 vau 
1907. 
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7 CONSTITUTION. 

each electoral division of the Colony as defined by the Coni
missioners at the date of the commencement of the fram
ing of the aforesaid first-mentioned list, and the list so 
compiled shall be the register of voters for such divisiou 
untii a new register is made as hereinafter prescribed. 

Biennial registration of voters. 

XVI. There shall be a biennial registration of Yoters 
in every electoral division commenced not later than the 
last day of December in the year next but one after the 
commencement of the last preceding registration, and so 
on during each successive biennial period·. The first bien
nial registration shall be commenced not later than the 
last day of December 1909. 

Redivision of the Colony into electoml divisions. 

XVII. Upon the completion of the voters' lists made 
in pursuance of the second b:ennial, and thereafter 0f 
every alternate biennial, registration, the Colony shall l·.e 
redivided into electoral divisions for the purpose of the 
election of l\1:embers of the Legislative Assembly . 

. 
Commissioners. 

XVIII. For the purpose of every such redivision, the 
Governor in Council shall appoint three Commissioners as 
hereinbefore prescribed in the case of the first divisiou 
of the Colony into electoral divisions, and the provisions 
of these Our Letters Patent wit·h reference to the said 
first division of the Colony shall apply in the case of every 
such redivision, provided that the Commissioners shall 
proceed in accordance with the Regulations prescribed in 
the ·Third Schedule to these Our Letters Patent, and that 
for the Governor in the provisions aforesaid shall be sub
stituted the Governor in Council. 

When redivision of Colony to come into operation. 

XIX. Any redivision of the Colony made as aforesaid 
shall come into operation at the next general election held 
after the completion of the redivis:on, and not earfier. 

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



CoNSTITUTIE. 7 

woonachtig in elke kiesafdeel'i.ng van de Kolonie, zooals 
vastgesteld door de Commissie-leden op den datum van het 
begin van het opmaken van de hierboven eerstgenoemde 
lijst en de lijst, zoo samengesteld, zal de kiezerslijst voor die 
afdeeling zijn, totdat een nieuwe lijst gemaakt is, zooals 
hierin later omschr·even. 

Twee-J aarlijksche Registratie van K iezers. 
XVI. Er zal met een twee-jaarlijksche registratie van 

kiezers in elke kiesafdeeling begonnen worden, niet later 
dan op den laatsten dag van December van het tweede jaar 
volgende op dat waarin met het opmaken van de Taatst 
voorafgaande registratie een begin is gemaakt, en zoo voorts 
gedurende elke opvolgende twee-jaarlijks.che periode. Met 
de eerste twee-jaarlijksche registratie zal niet later begonnen 
worden clan op den laatsten dag van December, 1909. 

H erverdeeling van de Kolonie in Kiesafdeelingen. 
XVII. N a de voltooiing der kiez·erslijsten, opgemaakt 

ingevolge de tweede twee-jaarlijks·che registratie en daarna 
van elke om den ander te houden twee-iaarlijksche regis
tratie, zal de Kolonie op nieuw verdeeld word•en in kies
afdeelingen met het oog op de verkiezing van Leclen van de 
-yy-etgev•ende V ergadering. 

Commissieleden. 
XVIII. Voor bet doel van elke zoodanit:te herverdeeling, 

zal de Gouverneur in Bade drie Commissieleden benoemen, 
zooa]·s hierin tevoren omschreven voor de eerste verdeeling 
van de Kolonie in Kiesafdel2lingen en de bepalingen van 
dezen Onzen Open Brief met betrekking tot de genoemde 
eerste verdeeling van de Kolonie zullen van toepassing zijn 
voor elke zoodanige herverdeeling, met dien verstande, dat 
de Commissieleden overeenkomstig de Begulatien, omschre
ven in de Derde Schedule van dezen Onzen Open Brief, 
zullen handelen en dat in plaats van Gouverneur in de voor
noemde bepalingen zal gesteld worden Gouv·erneur in Bade. 

W anneer H ervcrdeeling van de Kolonie in Werking zal 
Treden. 

XIX. Eenige herverdeeling van de Kolonie op boven
genoemde wijze gemaakt, zal in werking treclen, met de 
eerstvolgende algemeene verkiezing, die zal worden ge
houden na de voltooiing van de herverd1eeling en niet 
vroeger. 
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8 CoNSTITUTION. 

Qualification of Members of Legislative Assembly. 

XX.-(1.) Any person (save as herein excepted) who 
shall be qualified to be registered as a voter in and for any 
electoral division shall be qualified and entitled to be elected 
a lVlember of the Legislative Assembly for that or any other 
electoral division. 

(2.) No person holding any office of profit under the 
Crown within the Colony, ot·her than a l\1inister, as here
inafter defined, a member of the Inter-Colonial Council, 
of the Liquor Licensing Court, or of any commission ap
pointed by the Governor in Council, or under the provisions 
of any law to make any public inquiry, no unrehabilitated 
insolvent, no person whose estate shall be in l'iquidation 
under assignment in trust for his creditors, and no person 
declared of unsound mind by a competent Court, shall be 
eligible to be elected a l\fember of the said Asser:nbly. 

(3.) The:receipt of a pension from the Crown, or by an 
officer of Our naval or military forces of retired or half pay, 
shaH not be deemed to be holding an office of profit under 
the Crown. 

(4.) No person who has acted as a registering or revis
ing officer in connect:on with the framing or revision of a 
voters' list for any electoral division shall be eligible to be 
elected as a Member for that division while such list is in 
force. 

Speaker of Legislative Assembly. 

XXI.-(1.) The Legislative Assembly shall on their 
first meeting, befofle proceeding to the despatch of any 
other business, elect one of their l\1embers to be Speaker 
of the .said Assembly (subject to confirmation by the 
·Governor) until the dissolution thereof, and in case of 
vacancy in the office another Speaker shall be elected in 
like manner, and subject to such confirmation as aforesaid. 

('2.) rr1he seat of a lVIember el,ected to be Sneaker shall 
thereupon become vacant, and a fresh election-shaH forth
with be held to fill the vacancy, and the Sneaker shall not 
be a l\[ember of the Legislative Assembly while hel·is 
Speaker. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



CONSTITUTIE. 

K walificatie van Led en van de W etg evende V ergadering. 

XX. Eenig persoon (behalve zij die hierin zijn uitge
·zonderd) die gekwalificeerd zal zijn om al's kiezer in en voor 
·eenige kiesafdeeling geregistreerd te worden, za] gekwalifi
-ceerd en gerechtigd zijn om als lid van de Wetgevende Ver
gadering voor die of eenige andere kiesafdeeling gekozen te 
worden. 

(2) Geen persoon die eenig gesalarieerd ambt onder de 
Kroon binnen de Kolonie bekleedt (niet zijnde dat _van 
Minister, zooals hierin nader omschreven, een l~d van den 
Inter-Kolonialen Raad, van de Drank-Commissie, of van 
·eenige Commissie benaemd door den Gouverneur in Rade, 
·cf onder de bepalingen van eenige wet voor publiek on~er
zoek) ,· geen ongerehabiliteerd insolvent, geen persoon wwns 
boedel in likwidatie en overgegeven zal zijn ten behoeve 
zijner crediteuren en geen persoon, wiens geestvermogens 
door een bevoegd Hof verklaard zijn gekrenkt te wezen, 
zal verkiesbaar zijn aJs lid der genoemde V ergadering. 

(3) Ret ontvangen van pensioen van de Kroon, of 
door een offieier van Onze Zee- of Land Macht van waeht
geld of half tractement, zali niet geacht worden te zijn het 
bekleeden van een gesalarieerd ambt onder de Kroon. 

( 4) Geen persoon die geageerd heeft als Registratie of 
Revisie Ambtenaar in verband met het opmaken of herzien 
·eener kieslijst voor eenig kiesdistrikt zal verkiesbaar zijn als 
lid voor die afdeeling, zoolang die lijst van kracht is. 

De Voorzitter van de W etgevende V ergadering. 

XX~: (1) De W etgevende Vergadering zal op hare 
·eer~te biJeenkomst en voordat zij tot de behandeling van 
een1ge andere zaak overgaat, een barer }eden tot Voorzitter 
der geno.e~de Vergadering ·verki-ezen (onderworpen aan de 
hek_racht1g1n~ van den Gouverneur) tot de ontbinding ~rvan 
en In geval d1t ambt open valt, zal een ander Voorzitter ver
kozen worden op dezelfde wijze en onderworpen aan .voo'r
melde bekrachtiging. 

(2) De zetel van een lid, tot Voorzitter verkozen, zal 
·daarop op~n vallen en een nieuwe electie zal onmiddellijk 
·daarop gehoriden worden te einde de vacature op te vullen, 
·en de Voorzitter zal geen lid der \V etgevende Vergadering 
:zijn zoolang hij Voorzitter is. · 
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9 CoNSTITUTION. 

Speaker to preside. 

XXII. The Speaker, or in his absence, some Member 
elected by the Legislative Assembly, shaH preside at the
meetings thereof. 

Quorum. 

XXIII. The Legislative Assembly shall not be dis
qualified from the transaction of business on account of 
any vacancies among the l\1embers thereof, but the said 
Assembly shall not be competent to proceed to the despatch 
of business unless ten l\1embers be present. 

Res-ignation of seat in Legislative Assembly. 

XXIV. Any Member of the Legislative Assembly 
may resign his seat therein by writing under his hand 
addressed to the Speaker, and upon the receipt of such 
resignation by the Speaker the seat of such l\tfember shaH 
becmne vacant : 

Frovided that no Member shall, without the permis
sion of the Legislative Assembly, resign his seat while any 
proceedings are pending in respect of his election, if it is 
alleged in those proceedings that any corrupt or iUegai 
practices took place at that election. 

TV rits for filling 'Vacancies. 

XXV.-(1.) Whenever a vacancy occurs in the Legis
lative Assembly from any .cause, other than as the result 
of an elect:on petition, the Speaker shall, upon a Resolu
tion of the said Assmnb1y declaring such vacancy, inform 
the Governor thereof. 

(2.) Provided that if such vacancy occurs when the 
Legislative Assembly is not in session, the Speaker, or,. 
in ·case of the death, incapacity, or absence from the Colony 
of the Speaker, the Clerk to the Assembly, may, on ru 
certificate under the :hands of two Members of the Assembly, 
stating that such vacancy has occurred and the cause 
thereof, inform the Governor thereof. 

(3.) ·The Governor, on receiving such information, 
shall cause the necessary steps to be taken as prescribed in 
the Second Schedule hereto for filling such vacancy. 
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De Voorzitter President. 
XXII. De Voorzitter, of in zijne afwezigheid een 

daartoe door de W etgevende V ergadering ver kozen lid, zal 
·de bijeenkomsten ervan presideeren. 

. Quorum. 
XXIII. De W etgevende V ergaderine- zal niet gedis

kwalificeerd zijn voor het afhandelen van zaken ten gevolge 
van eenige vacaturen onder de ]eden ervan, doch de ge
noemde Vergadering zal niet bevoegd zijn om tot bet 
behandelen van zaken over te gaan, tenzii tien leden tegen
·woordig zijn. 

Bedanking als lid van de W et.gevende V ergadering. 
XXIV. Eenig Lid van de W etg·evende V ergadering 

kan als zoodanig bedanken bij een door hem onderteekend 
;aan den Voorzitter gericht schrijven, en na ontvangst van 
zulk een bedanking door den Voorzitter, zal de zetel van 
zulk een Lid open vallen ; met dien verstande dat geen 
Lid, zonder de toestemming van de W etg·evende V ergade
ring, zal bedanken zoo lang eenige zaak betreffende zijn 
verkiezing aanhangig is en ·er bij de· behandeling ervan 
beweerd wordt, dat omkoopende of onwettige handelingen 
bij die verkiezing heboen plaats gevonden. 

Bemelschriften voor het Opvullen van Vacaturen. 
XXV. (1.) W anneer er zich wegens eenige red en een 

vacature voordoet in de W etgevende Vergadering, behalve 
;als bet gevolg van een verzoekschrift met betr.ekking tot een 
verkiezing, dan zal de Voorzitter op een besluit der ge
noemde V·ergE..dering, dat zulk een vacature constateert, den 
Gouverneur hiervan kennis geven. 

(2) Met dien verstande dat, indien zulk een vacature 
··ontstaat gedurende den tijd, dat de Wetgevende Vergadering 
.geen zitting heeft, de Voorzitter, of, in geval van overlijden, 
ongeschiktheid of afwezigheid uit de Kolonie van den Voor
zitter, de ·Secretaris van de V ergadering, den Gouverneur 
kan kennis geven, op een ce1 tificaat, geteekend door twee 
leden der Vergadering, vermeldende dat zulk een vacature 
is ontstaan en de oorzaak ervan. 

(3) vVanneer de Gouverneur zulk een kennisgeving 
·ontvangt, zal hij de noodige stappen Iaten nemen, zooals 
voorgeschreven in de tweede, hieraan gehechte Schedule, 
voor bet opvullen van zulk een vacature. 
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10 CONSTITUTION. 

LEGISLATIVE CouNCIL AND LEGISLATIVE AssEMBLY. 

Sessions of Legislature. 

XXVI.-(1.) There shall be a Session of the Legis
lature once at least in every year, so that a period of twelve 
months shall not intervene between the last sitting of the 
Legislature in one Session and the first sitting thereof in 
the next Session. 

(2.) The first Session shall be held within six months 
of the date when these Our Letters Patent shall commence 
to take effect. 

Place and time of holding Sessions of Leg1'slature. 

XXVII. The first and every other Session of the 
Legislature shall, until otherwise directed by law, be held 
in Bloemfontein at such times as may be notified by the 
Governor by Proclamation in t-he Gazette. 

Prorouation and d·issolution of Legislative Council and 
Legislati.re Assembly. 

XXVIII.-(1.) The Governor may from time to time 
prorogue the Legislature by Proclamation, which shall be 
published in the Gazette, and the Governor may, when
ever he shall think fit, dissolve the Legislative Assembly 
and any elected Legislative Council in J:ike manner. 

(2.) The Governor shall dissolve the Legislative As
sembly and any elected Legislative Council at the expira
tion of five years from the date of its election. 

Governor may transmit Bills to Legislature. 

XXIX. The Governor may transmit by lVIessage to· 
the Legislative Council and the Legislative Assembly the 
draft of any Bill which it may appear to him desirable 
to introduce, and all such drafts shall be taken into con
sideration hv the said Council and AssembJtv, as the case 
may be, in vsuc:h convenient manner as shall be provided 
in that behalf by Rules of Procedure. 
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W etgevende Raad en W etgevende V ergadering. 
Zittingen van de Wetgevende Macht. 

XXVI. (1) Er zal minstens eenmaal per iaar een zitting 
van de Wetgevende J\!Iacht p11aats hebben, zoodat geen 'tijds-
verloop van twaalf maanden zal liggen t.usschen de l~at.ste· 
bijeenkomst van de Wetgevende ~acht 1n de ee~e .z1tt1ng 
en de eerste bijeenkomst daarvan 1n de volgende z1ttmg. 

(2) De eerste zitting zal gehouden worden binnen zes. 
maanden na den datum waarop deze Onze Open Brief in1 
werking treedt. 

Tijd en Plaats voor het H ouden ran Zittingen van de 
Wetge.vende Macht. 

XXVII. De eerste en elke vo1gende zitting der Wet
gevende lVIacht zullen, totdat daarover anders bij w€t be
paald wordt, te Bloemfontein op zulke tijden gehouden 
worden, als door den Gouverneur bij Proclamatie in de 
Gouv·ernements Courant zal worden bepaald. 

Verdaging en ontbinding van den Wetgevenden Raad en de 
W etgevende V ergadering. 

XXVIII. (1) De Gouverneur mag van tijd tot tijd de· 
W etgevende lVIacht verdagen bij Proclamatie, die in de 
Gouvernements Courant gepubliceerd zal worden en de 
Gouverneur mag, wanneer hij zulks wens·chelijk acht, de· 
W etgevende Vergadering -en eenig verkozen W etgevenden
Raad op gelijke wijze ontbinden. 

(2) De Gouverneur zal de W etgevende Vergadering en 
eenig verkozen W etgevenden Raad ontbinden na verloop' 
van vijf jar·en na datum van verkiezing. 

De Gouverneur kan W etten aan de W etgevende Macht do en 
Toekomen. 

XXIX. De Gouverneur kan door middel van een bood
schap aan den \\r ctgevendcn Raad en aan de VV etgevende· 
V ergadering doen toekomen bet concept van eenige wet 
die het hem wenscbelijk moge voorkomen voor te brengen' 
en al zulke concepten zullen door den genoemden Raad en 
door de Vergadering, al naar bet geval mog-e zijn, in over
weging· genomen worden, op zulk e·en geschikte wijze als 
dienaangaande bepaal'd zal worden in hct Reglement van 
Or de. 
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11 CONSTITUTION. 

Oath to be taken by J.1i embers of Legislature. 

XXX.-(1.) Every l\!fember of the Legislative Coun
dcil and Legislative Assembly shall, before being permitted 
to sit or vote therein, take and subscribe the following 
oath before the President or Speaker respectively, or before 
such person as may be appoint~d thereto by the Governor, 
should such oat'h be required to be taken before the appoint
ment or election of a President or Speaker, as the case may 
be:-

"1, A. B., do swear that I will be faithful and bear 
true allegiance to His l\!fajesty King Edward the VIIth, 
his heirs and successors, according to law. So help me 
God.'' 

('2.) Provided that any person authorized by Jaw to 
make a solemn affirmation or declaration instead of taking 
an oath, may make such affirmation or declaration in lieu 
·of such oath. 

All questions to be decided by majority of 'Cotes. 

XXXI. All questions in the Legislative Council or 
Legislative Assembly shaH be determined by a majority of 

-the votes of l\!fembers present, other than the President, 
.Speaker, or presiding l\1ember, who shall, however, have 
and exercise a casting vote in case of an equality of votes. 

lvi ember's seat in Legislature, how 'Cacated. 

XXXII. If any Member of the Legislative Council 
or Legis],ative 'Assembly-

(1.) Shall fail for a whole ordinary annual Session to 
-give :his attendance in the Legislative Counc:l or Legislative 
Assembly; or 

(2.) Shall take any oath, or make any declaration or 
acknowledgement of allegiance, obedience, or adherence to 
:any foreign State or Power; or 

(3.) Shall do, concur in, or adopt any act whereby he 
may become the subject or citizen of any such State or 
_Power; or 
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Eed te worden afgelegd door de Leden der W etgevende 
Macht. 

XXX. (1) Elk lid van den vVetgev·enden Raad en van1 
de Wetgevende Vergadering ,'zal, voordat hij veroorloofd 
wordt daarin zitting te nemen of te stemmen, den volgenden 
eed afleggen en onderteekenen voor den Voorzitter van den 
W etgevenden Raad, of voor den Voorzitter der Wet
gevende Vergadering respectievelijk, of voor · zoodanig 
persoon als daartoe door den Gouverneur moge aangesteld 
worden in geval het vereischt mocht worden, dat zulk een 
eed afgelegd moet worden voor de benoeming of verkiezing · 
van een Voorzitter van den Wetgevenden Raad of van de· 
W etgevende Vergadering, al naar het geva~ !lloge ~~jn :
' 'Ik, A. B., zweer, dat ik getrouw en onderdan1g zal Zl]n aan 
Zijne lVIajesteit Koning Edward de. Zev~nde, Zijne erf~~-
namen en opvolgers, overeenkomst1g wet. Zoo waarh]K 
helpe mij God." 

(2) Met dien verstande, dat, eenig persoon, die bij wet
gerechtigd is om een plechtige verklaring of verzekering, in 
plaats van een eed, af te leggen, zulk een verklaring of ver- · 
zekering in plaats van zulk een eed mag afleggen. 
A lle Zaken door M eerderheid 'Can Stem men te Worden· 

Beslist. 
XXXI. Aile zaken in deg W etgevenden Raad of in de

vV etgevende V~ergadering zullen beslist worden door meer
clerheid van stem1nen der aanwezige leden, met uitsluiting 
van den Voorzitter van den Wetgev.enden Raad, den Voor
zitter der Wetgevende Vergadering of het Voorzittend Lid,. 
die echter een beslissende stem zullen hebben en uitbrengen• 
in geval van staking van stemmen. 
Zetel van een lid in de Wetge'Vende Macht; hoe deze ozJen:· 

'Galt. 
XXXII. Indien eenig Lid van den \V etgevenden Raad • 

of van de W etgevende Vergaclering 
(1) Geclurende een geheele gewone jaarlijksche zitting_ 

mocht verzuimen teg·enwoorclig te zijn in den W etgevenden; 
Raad of in de vV etgevende V ergadering ; of 

(2). Eenigen eed zal ~fleggen, of eenige verklar~ng of 
erkenn1ng van getrouwhc:;nd, gehoorzaamheid of onclerwer
ping zweren aan eenigen vreemden Staat of lVIogendheid; of 

(3) Eenige handeling zal doen, er in toestemmen of 
aanvaarden, waardoor hij een onderdaan of burger van zulk 
een Staat of Mog·endheicl moge worden; of · 
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(4.) Shall become an insolvent or take advantage of 
any Law for the relief of insolvent debtors; or 

(5.) Shall be a public defaulter, or be attainted of 
treason, or be sentenced to imprisonment for any infamous 
·crime; or 

(6.) Shall become of unsound mind; or 

(7.) Shall a·ccept any office of profit under the Crown 
<Other than that of a :Minister, that of a member of the 
Inter-Colonial Council, of the Liquor Licensing Court, or 
·of any Commission appointed by the Governor in Council, 
-or under any law to make any public inquiry, or that of an 
·officer of Our naval and miLtary forces on retired or half 
pay; 

his seat shall become vacant, and if any person under any 
·of the disqualifications herein mentioned shall, whilst so 
disqualified, knowingly sit or vote as a lVIember of the said 
·Council or Assembly, such person shall forfeit the sum of 
·one hundred pounds, to be recovered by the Attorney
General for the benefit of the Treasury by action in the 
High Court: 

Saving of pensioners. 

Provided that a person in receipt of pension from the 
Crown shall not be deemed to hold an office of profit under 
.the Crown within the meaning of this section. 

Standing Bules and Orders. 

XXXIII.-(1.) ·The Legislative Council and Legis
lative Assembly in their first Session, and from time to 
time afterwards, as there sha11 be occasion, shall each 
.adopt Standing Rules and Orders, j-oint as well as other
wise, for the regulation and orderly conduct of their pro
·ceedings and the despatch of business, and for the order 
in which the said Council and Assembly shall confer, cor
respond, and .communicate with each other and for the 
·passing, intituling, and numbering of BilJs. and for the 
presentation of the same to the Governor for Our assent. 
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( 4) Insolvent zal worden of gebruik zal maken van 
eenige wet voor de tegemoet Imming van insolvente scbul
denaren; of 

(5) Openlijk in gebreke zal blijven zijn s-cbulden te· 
betalen, of scbuldig bevonden zal worden a an verraad of 
veroordeeld zal worden tot gevangenisstraf voor eenige· 
scbandelijke misdaad ; of 

(6) Wiens geestvermogens gekrenkt zullen worden; of 
(7) Eenig gesahtrieerd ambt onder de Kroon zal aan

vaarden, bebalve dat van Minister, dat van Lid vari den 
Inter-Kolonialen Raad, van de Drankcommissie of van 
eenige Commissie aangesteld door den Gouverneur in Rade· 
of kracbtens eenige wet voor publiek ond·erzoek, of dat van 
officier van Onze Zee- of Land lVfacht op pensioen of op· 
half tractement; 

dan zal zijn zetel open vallen en indien eenig persoon· 
onder eenige der bierin vermelde diskwalificaties, terwijl 
hij aldus gediskwalificeerd is, desbewust zall zitting nemen 
in, of stemmen als een l..Jid van, den genoemden Raad, of· 
van de genoemde V ergadering, dan zal zulk een persoon de 
som van een honderd pond verbeuren, door den Procureur
Generaal ten be boeve van de scha tlcist te worden geind door 
middel eener actie in bet Hooger Gerechtshof. 

Gepensioneerden Uitgezonderd. 

~Iet dien verstande da t een per soon, die pensioen trekt 
van de Kroon niet geacht zal worden een gesalarieerde be
trekking te bekleerden onder de Kroon, in de bedoeling van· 
eli t artikel. 

Reglement van Orde. 

XXXIII. (1) De \V etgevende Raad en de \V etgevende 
Vergadering zullen e}k in hun eerst·e zitting en van tijd tot 
tijd daarna, al naar dat daartoe aanleiding zal bestaan, 
artikelen voor een Reglement van Orde aannemen, eenslui" 
dend voor beide buizen als anderszins, voor bet regelen en 
het ordelijk lei den der verricbtingen, bet afhandelen van 
zaken en voor de wijze, waarop de Raad en de V ergadering 
voornoemd met elkaar zullen beraadslagen, correspondeeren · 
en in overleg treden, en voor bet passeeren, betitelen en 
nummeren van wetten en voor bet voorleggen daarvan aanr 
den Gouverneur voor Onze bekra·chtiging. 
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13 CONSTITUTION. 

(2.) All such Rules and Orders shall by the said Council 
.and Assembly respectively be laid before the Governor in 
·Council, and being by him approved shall become binding 
·and of force. 

(3.) Provided that the Standing Rules and Orders 
<Of the I.-legislative Council· as now subsisting shall, until 
altered, added to, or amended, be the Standing Rules and 
·Orders of the Legislative Council and of t"he Leg:slative 
Assembly. 

Officers of Legislature. 

XXXIV. The salary of the President of the Legis-
lative Council and of the Speaker of the Ijegislative As

·sembly shaH be such as may be prescribed by any I.1aw of 
the Colony; and the Chief Clerk for the fme being of the 
Legislative Council and of the Legislative Assembly shall 
respectively be removable from office only in accordance 
with a vote of the House of which he is an officer. 

Privileges, etc., of JVI embers. 

XXXV. It shaH be lawful for the Legislature of the 
·Colony by any Law to define the privileges, immunities, 
and powers to be held, enjoyed, and exercised by the 
Legislative Council and Legislative 'Assembly, and by the 
l\fembers thereof respectively : 

Provided that no such privileges, immunities, or powers 
·shall exceed those for the time being held, enjoyed, and 
exercised by the Commons' House of Parliament of Our 
United Kingdom, or the l\fen1bers thereof. 

Language in debates. 

XXXVI.-(1.) An debates and discussions in the 
Legislative. Council an.d Legislative Assembly sha·ll be 
conducted In the English or Dutch language, and in no 
other language, and .copies of the votes and proceedinul:l 
of the said Coun?il and Assembly, and of all propos~d 
laws, shall be pnnted both in the English and Dutch 
languages. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



CONSTITl,JTIE. 13~ 

(2) Al zulke artikelen voor een Reglement van Ordc 
zullen door den genoemden Raad en door de V ergadering 
respectievelijk voor den Gouverneur in Rade gelegd worden 
en zullen bindend en van kracht zijn na door hem te zijn 
goedgekeurd. 

(3) lVIet dien verstande dat het Reglement van Orde van1 
den thans bestaanden W etgevenden Raad het Reglement 
van Orde van den \V etgevenden Raad en van de W etgevende 
V•ergadering zal zijn, totdat het veranderd, uitgebreid of 
gewijzigd is. 

A mbtenaren van de Wetgevende Macht. 

XXXIV. Het salaris van den Voorzitter van den Wet.,. 
gevenden Raad en van den V oorzitter der W etgevende V er
gadering zal zoodanig ,:zijn, als door eenige wet van cte 
Rolonie Inocht bepaald worden ; en de Hooi"d Secretarissen 
van den W etgevenden Raad en van de W etgevende V er
gadering zullen respectievelijk uit hun ambt ontzet kunnen 
worden aHeen door een besluit van het Huis waarvan zij 
ambtenaar ZIJn. 

Voorrechten, enz., van de Leden. 

XXXV. De Wetgevende lVIacht der Rolonie zal ge
rechtigd zijn mn bij eenige wet de voorrechten, de onaan
tastbaarheid en de ma·chten, die de Wetgevende Raad en 
de W etgevende V ergadering alsmede de led en daarvan, 
respectievelijk zullen bezitt'en, te genieten en uit te oefenen._ 

l\1et dien verstande dat geen zulke voorrechten, on
aantastbaarheid of n1achten die zuUen overschrijden, welke 
thans in bezit zijn, genoten en uitgeoefend worden door 
bet Huis der Gemeenten van bet Parlenwnt van Ons Ver
eenigd Roninkrijk, of door de Leden ervan. 

Taal in de Debatten. 

XXXVI. (1) AHe debatten en discussies in den Wet~ 
gevenden Raad en in de W etgevende V ergadering zullen 
in de Engelsche of Hollandscbe taal gehouden w?raen en 
in geen andere taal, en exemplaren der Stemming en en 
V errichtingen van den genoemden Raad en de g~nOeJ:?,de 
V ergadering en van aile voorgestelde wetten zullen 111 bewe, -
de Enge}sche en Hollandscbe talen, gedrukt worden. 
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Language in records. 

(2.) Save as aforesaid, all journals, entries, minutes, 
:and proceedings of the Legislative Council and Legislative 
Assembly shall be made and recorded in the English 

·language. 

Payment of Members. 

XXXVII.-There shall be paid out of the public 
-revenue of the Colony to every :Member of the Legislature 
the sum of one hundred a·nd fifty pounds, together with 
the sum of two pounds for every day of the Session ou 
which he has been in attendance: Provided that the sum 
paid to any such :Member in any .one calendar year shall 
not exceed three hundred pounds, and that no such pay
ment shall be made to any such l\:fember who is a l\1inister 
·or who is President of the Legislative Council or to the 
·Spea·ker of the Legislative Assembly. 

LEGISLATION. 

Power to make laws. 

XXXVIII.-(1.) It shnJl be- la,vful for Us and Our 
·successors, by and with the advice and consent of the 
Legislative Council and Legislative Assembly, subject to 
the provisions of these Our Letters Patent, to make all 
Laws, to be entitJ.ed "Acts," which shall be required for 
the peace, order and good government of the Colony. 

('2.) A Law passed by the Legislative Council and 
l;egislative Assembly may repeal or alter any of the provi
·sions of t~ese Our Letters Patent. 

Disagreement between the Legislative Counc.il and the 
Legislative Assembly. 

XXXIX.-(1.) If the Legislative Assembly passes any 
proposed Law and the Legis}ative Council rejects or fails 
to pass it, or passes it with amendments to whi·ch the 
Legislative Assembly will not agree, and if the Legislative 
Assembly, in the next Session, again passes the proposed 
La-vv with or without anv amendments which hav•e been 
·made, suggested, or agreed to by the Leg isla ti ve Council, 
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Taal in de N otulen. 

. (2) l\iet uitzondering van het voorgaande, zullen aile 
JOUrnalen, aal!teekeningen, notulen en verrichtingen van den 
W etgevenden Raad en van de W etgevende V ergadering in 
de Engelsche taal gehouden en opgeteekend worden. 

Betaling der Leden. 
XXXVII. Uit de publieke inkomsten der Kolonie zal 

aan elk lik der W etgevende 1\iacht worden uitbetaald de som 
van een honderd en vijftig pond, aJ:smede de som van twee 
pond voor elken dag der zitting waarop hij tegenwoordig is 
geweest. Met dien verstande dat de som, aan zulk een Lid, 
voor eenig Kalenderjaar uitbetaald, niet meer zal bedragen 
dan drie honderd pond en dat zulk eene betaling niet zal 
gedaan worden aan zulk een Lid dat l\1inister is, ·?f Voor
zitter van den W etgevenden Raad of aan den Voorz1tter der 
W~etgevende Vergadering. 

WETGEVING. 

Macht om W etten te M a ken. 
XXXVIII. (1.) Wij en Onze opvolgers zullen gel"ech

iigd zijn om, met ad vies en consent van den W etgevenden 
Raad en van de vV etgev•ende V ergadering, onderworpen aan 
de bepalingen van dezen Onzen Open Brief, alle wetten te 
rna ken, die '' ordonnanties '' g·enoemd zullen worden, welke 

- noodig zullen zijn voor de vrede, orde en het goeJe bestuur 
der Kolonie. 

(2.) Een wet, die door den W•etgevenden Raad en de 
W etgevende V ergadering gepasseerd is, 1nag eenige der 
voorzieningen van dezen Onzen Open Brief herroJpen of 
wijzigen. 

Verschillen Tusschen den W etgevenden Raad en de Wet
gevende Vergadering. 

XXXIX. (1.) Indien de Wetgevende Vergal1uring
eenige voorgestelde wet passeert en de W etgevende Raad 
verwerpt ze of blijft in gebreke ze te passeeren, of passeert 
ze met amendementen, waarmede de W etgevende Ver
gadering niet ~vil instemmen, en indien de V\T etgev~de 
V ergadering in de volgende zitting de voorgestelde wet op 
nieuw passeert hetzij met of zonder eenige amendem-enten, 
die daarin gemaakt, voorgesteld of aangenomen zijn door 
den V.l etgevenden Raad en de W etgevende Raad verwerpt 
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and the Legislative Council rejects, or fails to pass it, or 
passes it with amendments to which· the Legislative As
sembly will not agree, the Governor may during that S~s
sion convene a joint sitting of the Members. of the Legis
lative Council and Legislative Assembly in the manner 
:hereinafter provided, or may diRsolve the Legislative As
sembly, and may simultaneously dissolve both the Legjs
lative Council and I_jegislative Assembly if the Legislative 
Council shall then be an elected Council. But such dissolu
tion shaH not take place within six months before the 
date of the expiry of the IJegislative Assembly by effluxion 
of time. 

(2.) If after such dissolution the Legislative Assem
bly again passes t:P,e proposed Law, with or without any 
amendments, which have been made, suggested, or agreed 
to by the Legislative Council, and the Legislative Coun
cil rejects or fails to pass it, or passes it with amendments. 
to which the Legislative Assembly will not agree, the 
Governor 1nay convene a joint sitting of the Members of 
the Legislative Council and of the Legislative Assen1bly, 
at which the Speaker of the Legislative Assembly shall 
preside. 

(3.) ~he l\1embers present at any joint sitting con
vened under either of the preceding sub-sections, may 
de11iberate and shall vote together upon the proposed Law,. 
as last proposed by the Legislative Assembly, and upon . 
amendments, if any, which have been made therein by 
the one House of the Legislature and not agreed to by 
the other, and any such amendments which are affirmed 
by an absolute majority of the total number of the Mem
bers of the Legislative Council and Legislative Assembly 
shall be . taken to have been ?arried, and if the proposed 
Law, w1th the amendments, 1f any, so carried is affirmed 
by an absolute majority of the total number ;f the Mem
~ers of the Legislative Council and Legislative Assembly 
1t shall be taken to have been duly passed by the Legis
lature. 

Governor's assent to Laws. 

XL. When any Law has been passed by the Legis
lature it shall be presented for Our assent to t.he Governor ,. 
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. ~c of blijft in gebreke ze te passeeren of passeert ze met 

.amendemonten, waarm·ede de W etgevende V ergadering niet 
wil instemmen, dan kan de Gouverneur gedurende die 
zitting een gecombineerde V.ergadering van de Leden van 
den W etgevenden Raad en van de W etgevende V ergadering 
lbeleggen op de hierin nader omschreven wijze, of hij kan 
de Wetgevende Vergadering o~tbinden, en kan te gelijker
iijd beide, den Wetgevenden Raad en de Wetgevende 
Vergadering ontbinden, indien de Wetgevende Raad alsuan 
·een verkozen Raad zal zijn. Zulk een ontbinding zal•echter 
niet plaats vinden binnen zes maanden voor den datum 
van de ontbinding der W etgevende V ergadtering door tijds
verloop. 

('2.) Indien na zulk een ontbinding de W·etgevende 
Vergadering wederom de voorgestelde Wet passeert, hetzij 
met of zonder eenige amendementen, die gemaakt, voor
:gesteld of aangenomen zijn door den Wetgevenden Raad, 
·en de W etgevende Raad verwerpt ze of blijft in gebreke· ze 
te passeeren of passeert ze met amendementen, waarmede 
·de W etgevende V ergadering niet wil inst1emmen, dan kan 
·de Gouverneur een gecombineerde V ergadering van de 
Leden van den W etgevenden Raad en van de W etgevende 
V ergadering beleggen, waarin de Voorzitter van de Wet
gevende Vergadering zal presideeren. 

(3.) De Leden, die tegenwoordig zijn bij eenige gecom
'bineerde zitting, belegd in term·en van een der beide voor
afgaande onderafdeelingen, kunnen tezamen beraadslagen 

.. over de voorgestdde Wet, zooals het laa tst voorgesteld door 
·de Wetgevende Vergadering, alsmede over amendementen, 
zoo die daarin mochten zijn aangebracht door een der 
H uizen van de W etgevende l\facht, en waarmede het andere 
Huis niet heeft ingestemd,. -en eenige zoodanige amende
men ten, die bekraehtigd worden door een absolute 
meerderheid van het totale aantali Leden van den W etge
venden Raad en van de W etgevende V ergadering, zullen 

-beschouwd worden als te zijn aangenomen en indien de 
voorgestelde wet, met de aldus aangenomen amendementen, 
zoo die er zijn, aldus is bekrachtigd door een absolute 
meerderheid, van het totale aantal Led en van den W etge
venclen Raad en van de W etgevende V1ergadering, dan zal 

·ze beschouwd worden a]s behoorlijk door de Wetgevende 
l\1acht te zijn gepasseerd. 

De Gouverneur's Bekrachtiging van TV etten. 
XL. Wanneer eenige wet door de Wetgevende Ma~ht 

·1s gepasseerd, zal ze voor Onze bekrachtiging aan (len 
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16 CONSTITUTION. 

who shall declare according to his discretion, but subject 
to this Constitution and to any instructions in that behalf 
given to him under Our Sign Manual and Signet, or 
through a Secretary of State, that he assents in Our n:11i1e, 
m· that he withholds assent, or that he reserves the Law 
for the signification of Our pleasure. 

Description of Bills to be reserved. 

XLI. Unless he shall have previously obtained Our 
instructions upon such I.Jaw through a Secretary of State, 
or unless such Law shall contain a clause suspending the 
operations of such I.Jaw until the signification in the 
Colony of Our pleasure thereupon. 

'The Governor shall reserve-

(a) Any Law whereby persons not of European birth 
or descent may be subjected or made liable to any disabili
ties Dr restrictions to whi·ch persons of European birth or 
descent ·are not also subjected or made liable. 

(b) Any Law which may repeal or alter any of the 
provisions of these Our Letters Patent or of any Letters 
Patent or Orders in Our Privy Council relating to the 
Colony. 

And whereas it is Our will and pleasure that all per
sons within Our dominions shall be free from any condi
tions of employment or residence of a servile character, 
the Governor shan reserve any Law providing 'for the 
introduction under contract, indenture, or licence, of la
bourers into the Colony from places outside SDuth 
Africa. 

Return of Bills by Governor to the Legislature. 

XLII. The Governor may return to the Legislative 
Council and I.Jegislative Assembly any proposed Law so 
presented to him, and may transmit therewith any 
amendrnents which he may re·commend, and the Legisla
tive Council and Legislative Assembly may deal with the 
recommendation. 
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Gouverneur voorgelegd worden, die volgens zijn discreti::3, 
maar onderworpen aan deze Constitutie en aan eenig·e 
Instructies, hem daarvoor onder Onze persoonlijke hand
teekening en zegeli of door een Secretaris van Staat, ge
geven, zal verklaren, dat hij in Onzen naam zijn bekrach
tiging daaraan hecht, of de bekrachtiging onthoudt, of dat 
hij de wet reserveert voor het kenbaar maken van Onz\0):1 
\Vil. 

Beschrijving van W etsontwerpen te worden Gereserveerd. 

XLI. ·Tenzij hij door een Secretaris van Staat vooraf 
Onze Instructies m~~ betrekking tot zulk een wet verkregen 
zal hebben, of tenZIJ zulk een wet een artikel zal bevatten, 
dat de werking van zulk een wet uitstelt tot het kenbaar 
maken van Onzen Wil daaromtrent in· de Ko1onie. 

Zal de Gouverneur reserveeren :-

(a) Eenige wet waarbij personen, die niet van Euro
peesche geboorte of afkomst zijn, onderworpen of onderhevig 
mochten zijn aan eenige ombevoogheden of beperkingen 
waaraan personen van Europeesche geboorte of afkomst 
niet evenzoo onderworpen of onderhevig zijn. 

(b) Eenige wet, die eenige der bepaline-en van dezen 
Onzen Open Brief of van eenigen Open Brief o~ Besluit~n 
van Onzen Raad van State met betrekking- tot ae Kolonwt 
mocht herroepen of wijzigen. 

En daar het Onze Wil en W ensch is, dat aile personen 
binnen Onze Bezittingen vrij zullen zijn van eenige voor
vvaarden van dienstbaarheid of inwoning van een slaafsch 
karakter, zal de Gouverneur eenige wet reserveeren, die 
voorziening maakt voor het in de Kolonie invoe.ren onder 
contract, inboeking of licentie, van arbeiders vanu1t plaatsen 
buiten Zuid Afrika. 

Terugzending van T-V etsvoorstellen aan de W etgevende 
1\!I acht door den Gouverneur. 

XLII. De Gouverneur mag eenige wet, die hem aldus 
is toegezonden, naar den W etgevenden Raad en de We~:. 
gevende V ergadering terugzenden en mag tevens daarbi] 
eenige amendementen overzenden die hij mocht aanbevelen 
en de W etgevende Raad en de W etgevende V ergadering 
knnnen de aanbeveling in behandel~ing nemen. 

B 
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Disallowance by the King. 

XI-' III. It shal1r be lawful for Us, Our heirs and suc
-cessors, to disallow any I.aw within two years from tht-~ 
Gate of the Governor's assent thereto, and such disa1bw
ance, on being made known by the Governor by speech 
Gr message to the J-'egislative Council and the J_jegislative 
AssAmbly, or by Proclamation, shall annul the Law from 
the day when the disallowance is so made known. 

Signification of King's pleasure on Bills reserved. 

XLIV. A proposed Law reserved for Our pleasure 
shall not have any force unless and until, within two years 
from the day on which it was presented to the Governor 
for Our assent, the Governor makes known, by speech or 
message to the Legislative Council and the Legislative 
Assembly, or by Proclamation, that it has received Our 
assent. 

Laws reserved when to take effect. 

XLV. vVhenever any Law has been reserved for the 
signification of Our pleasure thereon, and the Governor 
shall signify, either by message to the Legislature or by 
Proclamation in the Gazette, that such Law has been laid 
before Us in Our Privy Council, and that We have been 
pleased to assent to the same, an entry shall be made in 
the journals of 1the I_~egislative Council and Legislative 
Assembly of every such message or Proclamation, and a 
duplicate thereof duly attested shall be delivered to the 
proper officer, to be kept amongst the records of the Colony. 

Lau's to be printed in " Gazette." 

XLVI. The Governor shall cause every Law which 
shall have be_en assented to in Our name to~ be printed in 
the Gaz~tte, In ~oth the English and Dutch languages, for 
general InformatiOn. 
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Cancellatie door den Koning. 

XLIII. \Vij, Onze Erfgenamen en Opvolgers, zullen 
gerechtigd zijn on1 binnen twee jaren na datum, waarop 
door den Gouverneur daaran zijne bekrachtiging is gehecht 
eenige wet te .cancelleeren, en zulk een cancellatie zal, narl; 
ze mondeling of schriftelijk door den Gouverneur aan den 
W etgevenden Raad en de W etgevende V ergadering of bij 
Proclamatie is bekend gemaakt, de wet vernietigen van af 
den dag waarop zulk een ,cance]latie aldus is bekend 
gemaakt. 

Het Kenbaar 1\!Iaken 'Can den wil des Konings Omtrent 
Gereser'Ceerde W etsontwerpen. 

XLIV. Een voorgestelde wet, die voor onze bekrachti
ging is gereserveerd, zal geen kracht van wet hebben, tenzij 
en totdat de Gouverneur, binnen twee jaren na den dag. 
waarop ze den Gouverneur voor onze bekrachtiging werd 
toegezonden mondeling of per officieele mededeeling aan 
den W ctgevenden Raad en a an de W etgevende V ergadering, 
of bij Proclamatie bekend maakt, dat ze Onze bekrachtiging 
heeft ontvangen. 

Wanneer Gereserveerde W etten in Werking Treden. 

XLV. vV anneer een wet gereserveerd is vcor bet ken
baar maken van Onzen Wil daaromtrent, en de Gouverneur 
zal, hetzij per officieele mededeeling aan de Wetgevende 
Macht, of bij Proclamatie in de Gonvernements-courant, 
bekend maken cTat zulk een wet v.oor Ons in Onzen Raad 
van State is gelegd en dat het Ons hehaagd heeft ze te be
krachtigen, dan zal eene aanteekening worden gemaakt in 
de journalen van den W etgevenden Raad en van de Wet
g·evende V ergade£ing van. elke zoodanige officieele mededee
ling of Proc]amatie en een duplicaat daarvan, behoorlijk 
gewaarmerkt, zal aan den bevoegden ambtenaar gezonden 
worden om in de archieven van de Kolonie bewaard te 
blijven. 

W etten te worden Gedrukt in de " Gouvernementscourant.',.. 

XIj VI. De Gouverneur zal elke wet, die in Onzen naam 
bekrachtigd za] zijn, in de Gouvernem1entscourant ter alge
meene kennisname laten drukken in beide, de Engelsche 
en Hollandsche, talen. 
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Copies of Laws to be enrolled. 

XLVII· As soon as may be after any Law shall have 
been assented to in Our name by the Governor, or, having 
been reserved for the signification of Our pleasure, Our 
assent thereto shall, in manner aforesaid, have been signi
fied by the Governor, the Clerk of the I_Jegisl'ative Assembly 
shall cause a fair copy of such Law, in the English lan
guage, signed by the Governor, to be enrolled on record 
in the Offi,ce of the Registrar of the High Court, and such 
copy shall be conclusive evidence as to the provisions of 
every such Law : provided, however, that the validity of any 
such law shall not depend upon the enrolment thereof. 

Certificates of disallowance to be enrolled. 

XLVIII. Whenever any Law assented to by the 
Governor in Our name in manner a-foresaid has been dis
allowed by Us, the Governor shall cause a certificate of 
such disallowance, certified under the Public Seal of the 
Colony, to be enrolled in the Office of the Registrar of the 
High Court. 

THE MINISTRY. 

Ministerial offices. 

XLIX. (1.) \Vithin four months after the commence
ment of these Our Letters Patent the Governor may desig
nate such offices as he thinks fit, not being more than five 
in number, to be offices of l\1inisters. 

(2.) Appointments to such offices shall be made by the 
Governor in Our name, a·nd such offices shall be held during 
Our pleasure. • 

(3.} The holders of such offices, shall be styled l\1inis
ters, and a l\finister shall not vacate his seat in the Legis
htive Counci~ or Legislative Assembly by reason of his 
~ppointmcnt to or retention of any such office. 

Bights of lJII inisters to speak and -vote. 

(4.) Every l\linister who is a l\fember of either House 
of the I_jegislature sha1l have the right to sit and speak both 
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Afsc;hrijten van W etten te worden Geregistreerd. 
XLVII. Zoo spoedig mogelijk, nadat eenige wet in 

Onzen N aam door den Gouverneur bekracbtigd za1 zijn 
.geworden, of, wanneer ze gereserveerd is voor bet kenbaar 
maken van Onzen Wil, Onze bekracb tiging daarvan op de 
voorgescbreven wijze ·door den Gouverneur bekend zal zijn 
gemaakt, dan zal de Secretaris van de W etgevende Verga
dering een getrouw afscbrift daarvan in de Engelscbe taal 
en geteekend door den Gouverneur, laten registreerep. ten 
kantore van den Registrateur van bet Hooger Gerecbtsbof, 
en zulk een afscbrift zal afdoend bewijs zijn ten opzicbte 
van de voorzieningen van elke zoodanige wet ; met dien 
verstande ecbter, dat de geldigbeid van zulk eene wet niet 
.afbankelijk zal zijn van de registratie ervan. 

Certijicaten van Cancellatie te worden Geregistreerd. 
XI.J VIII. vVianneer e.enige door den Gouverneur in 

Onzen N aam op de bierboven vermdde wijze bekracbtigde 
wet door Ons gecancelleerd is, dan zal de Gouverneur een 
-certificaat van zulk een cancellatie, gecertificeeid onder bet 
Publiek Zegel der Kolonie, laten registreeren ten ka.ntore 
van den Registrateur van bet Hooger Gereebtsbof. 

HET MINISTERIE. 

M inisterieele A mb ten. 
XLIX. (1) Binnen vier maanden na de in werking 

-treding van clezen Onzen Open Brief, kan de Gouverneur 
-znlke ambten daarstellen a]s bii wenscheliik moge oordelen, 
niet meer dan vijf in getal, welke ambten die van l\1inister 
·zullen zijn. 

(2) Benoemingen voor zulke ambten znllen door den 
·Gouverneur in Onzen naam· geclaan worden en zulke am btcn 
zullen, zoolang bet Ons bebaagt, bekleed worden. 

(3) De bekleeders van znlke ambten zullcn 2\'Iinisters 
genoemd worden en .een l\1inister zal zijn zetel ~n de~ vV et
gevcnden Raacl of in de \Vetgevende Verp·adermg met op
geven -..vegens zijne benoeming tot, of bet b1iiven bckleeden 
van, zulk een ambt. 

Recht van M·inisters om te Spreken en te Stem men. 
( 4) EJke J\Iinister die Lid is van een van beide Huizen 

van de \V ctgcvende l\1acbt ;Zal bet re·cbt hebben zitting te 
nemen en te spreken in be1de '· den \Vetgevendcn Raaa en 
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shall vote only in the Council or Assembly (as the case may 
be) of which he is a .l\1ember. 

JUDGES· 

Judges' appointm.ent, tenure, and remuneration. 

L. The Judges of the High Court~ 

(1.) ShaH be appointed by the Governor in Council; 
(2.) Shall not be removed except by the Governor in 

Council on an address from the Legislative Council and 
Legislative Assembly, praying for such removal on the 
ground of proved misbehaviour or incapacity; 

(3.) Shall receive such remuneration as shall from time 
to time be prescribed by Law, but the remuneration of a 
Judge shaH not be diminished during his tenure of office. 

(4.) The remuneration of the present Judges shall not 
be diminished, and their commissions shall continue as 
heretofore. 

lKTERCOLOXIAL CouNciL. 

Intercolonial Council. 

LI. (1.)-(a.) The Intercolonial Council, established 
under the Intercolonial Council South Africa Orders in 
Council, shaH continue to exercise such nowers and per
form such duties as it has hitherto exercised and performed. 

(b.) On the elate of thr. election of the I_;egislative As
sembly, the four l\1embers of the Council nominated by the 
IJieutenant-Governor, and the four l\1embers of the Coun
cil eJe,ctecl from among tlwmselves by the l\Temhers of the 
present Legislative Council of the Colony, shall cease to 
be l\Iembers of the said I nterco~bnial Council. 

(c.) ·The vacancies caused on t:1e said Council as afore
said, and the vacancy caused bv the abolition of tlw office 
of Lieutenant-Governor of the Colony, shall be filled by-

(1.) Five l\1emben; of the Legislative Assemblv to be 
elected by it from among the Members th~reof as 
soon as practicable after its first meeting; and 

(2.) Four persons to be appointed thereto by the Gover-
nor in Council. · 
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de W etgevende Vergadering, doch za~ aileen mogen stem
·men in den Raad of in de V ergadering (ai naar het geval 
moge zijn) waarvan hij een Lid is. 

RECHTERS. 

Benoeming, A mbtstijd en Salaris der Rechters. 
L. De Rechters van het Hooger Gerechtshof 
(1) zullen door den Gouverneur in Rade benoemd 

worden; 
(2) zullen niet ontslagen worden dan door den Gou

verneur in Rade op een verzoekschrift van den W etgevenden 
Raad en de W etgevende Vergadering, zulk een ontslag aan
vragende ,op grond van bewezen slecht gedrag of onbe
kwaamheid; 

(3) zullen zoodanig salaris genieten als van tijd tot 
tijd bij wet bepaald n1oge worden; doch het salaris van een 
Rechter zal gedurende zijn ambtsoek1eeding niet vermin
derd worden. 

( 4) Het salaris van de tegenwoordige Rechters zal niet 
verminderd worden en hunne aanstellingen zullen zooa}s 
voor dezen voortduren. 

DE INTER-KOLONIALE RAAD. 

lnter-Koloniale Raad. 
LI. (1)-(a) De Inter-Koloniale Raad, daargesteld bij 

de " Inter-Koloniale Raad Zuid Afrika Koninklijke Beslui
ten," zal zulke machten bEjven uitoefenen en zulke plichten 
vervullen, als tot op heden uitgeoefend en vervuld. 

(b) Op den dag der verkiezing van de Wetgevende Ver
.gadering zullen de vier Leden van den Raad, door den 
Lui tenant-Gouverneur benoemd, en de vier Led en van den 
Raad, nit en door de Leden van den tegenwoordigen \iVet
:gevenden Raad der Kolonie gekozen, ophouden Leden van 
den genoemden Inter-Kolonialen Raad te zijn. 

(c) De va,catures, die in den genoemden Raad zooals 
·voormeld, ontstaan zijn, en de vacature, ontstaan door het 
opheffen van het ambt van Luitenant-Gouverneur der Ko
Jc.nie, zullen opgevuld worden door 

(1) Vijf Leden van de W etgevende V ergadering, door 
haar uit de leden ervan te worden verkozen, zoo spoedig 
doenlijk na hare eerste zitting; en 

(2) Vier personen. daarvoor te worden benoemd door 
·den Gouverneur in Rade. 
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(d.) Provided that it shall be lawful for the Governor,. 
prior to such election or appointment, to appoint such per
sons as he may think fit to fill vacancies on the said Councir 
or .on the Rail wa v Committee thereof, caused as aforesaid, 
who shall hold office as l\1:erri1ers of the Coun6il1 until the 
said election and appointment as aforesaid, and as ·l\1embers 
of the said Committee until tlie appointment of a Railway 
Committee by the Intercolonial Council according to Law. 

(2.) The Government of the Orange River Colony or 
the Government of the Transvaal mav, at anv time after 
l\finisters have been appointed under Resnonsible Govern
ment in both Colonies, give notice either to the other to 
terminate the Council or any of the services now adminis .. 
tered by it, or on its advice ; and at the expiration .of six 
months from the date of such notice the Council shall oease 
to exist, or such service shall be tern1inated and no longer 
administered by the said Council, or on its advice, as the 
case may be; and the said Intercolonial Council South 
Africa Orders in Council shal'l ·Cease to be operative either 
entirely or in respect of the service so terminated, as the 
case may be, without prejudice to anything lawfully done· 
thereunder. 

(3.) AH the property administered by or on the advice 
of the said Council, and all its rights and liabilities in con
nection therewitli, shall on the terminaton of the said Coun
cil, or on the termina ti.on of any service administered by or 
on its advice, in so far as such property, rights, and liabili
t_i.e~ relate to such servi,ce, be equitably apportioned and 
diVIded between the Governments of the said Colonies,. 
provided always that no such apportionment or division 
shall be carried out in such a way as to affect the rights 
of creditors or any mortgage or security upon any property 
now vested in the High Commissioner and Governor as 
the common property of both Colonies, and in particular 
any mortgage charge or secnrity 'securing the payment of 
the capital and interest of the loan authorised bv the Or
dinance of the Transvaal intituled the ''Transvaa'l Guaran
teed Loan Ordinance, 1903.'' For the purposes of such 
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(d) l\Iet dien verstande dat de Gouverneur gevechtigu 
:zal ZI]n, voor zulk een verkiezing of benoeming, zoodanige 
personen te benoemen als hij gesehikt moge oordeelen om 
de vacatures in den genaen1den Raad of in het Spoorweg
Comite, veroorzaakt als hierboven vermeld, daarvan op te 
vullen, die het ambt van Lid van den Raad zullen bekleeden 
tot den tijd der genoemde verkiezing en benoeming a}s hier
boven vermeld eli als Leden van het gezegde Comite tot 
den tijd der· benoeming van een Spoorweg Comite door den 
Inter-Kolonialen Raad, overeenkomstig Wet. 

(2) Het Gouvernement van de Oranje Rivier Kolonie of 
l1et Gouvernement van de Transvaal 111a~ te eeniger tijd, 
nadat l\1inisters onder Verantwoordelijk Bestuur in beide 
Kolonien benoemd zijn geworden, de een den ander kennis 
geven, dat de Raad of eenige der diensten die thans door 
dat lichaam zelf of op zijn advies verricht worden, zullen ein
digen. N a verloop van zes 1naanden na den datum van 
zulk een kennisgeving za1 de Raacl ophouden te bestaan, 
of zal zulk een dienst ophouden en niet langer cloor-~den 
·gezegden Raad of op zijn advies, al naar het geval moge 
zi}n, verricht worden en de genoemde " Inter-Koloniale 
Raad Zuid Afrika Koninklijke Besluiten " zullen ophouden 
van kracht te zijn, hetzij geheel, hetzij met bdrekking tot 
den aldus geeindigden dienst, a]' naar het geval moge zijn, 
zonder prejudice van eenige zaak wettiglijk daaron.der ver
richt. 

(3) Al het eigendom, geadministreerd door of op advies 
van den genoemden Raad en al zijne rechten en verplich
-tingen in verband daarmede, zuJlen bij het eind1gcn van den 
·genoemden Raad, of bij het eindigen van eenigen dienst 
verricht door hem zelf of op zijn ad vies, voor zoover zulk 
·eigendom, rechten en verplichtingen betrekking hebben op 
zulk 1een dienst, naar billijkheid toegewezen en verdeeld 
worden tusschen de Gouvernementen der genoemde Kolo
nies, met dien verstande evenwel, dat geen zoodanige toewij
zing of verdeeling op zulk een wijze zal uitgevoerd worden 
dat de rechten van crediteuren of eenig verband of securiteit 
op eenig eigendom, dat thans geregistreerd staat ten name 
van den Hoogen Commissaris en Gouverneur, als het ge
n1een eigenclorn van beicle Kolonies, niet aangestast worden 
en in bet bijzonder eenig verband, last of seeuritert, de 
betaling verzekerende van het kapitaal en de interest der 
1eening geauthoriseerd door de wet van de Transvaal, ge
noemd de "Transvaal Gegarancleercle Leening Wet, 1903." 
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apportionment and division the aforementioned loan shall 
be deemed and taken to be a liability of the Council. 

(4.) In default of agreement between the Government 
of the Colony and of the Government of the Transvaal 
touching any such apportionment and division, or any mat
ter consequent upon the termination of the Council or of 
any service administered by it, such matter shall, if both 
Governments agree thereto, be referred to arbitration, and 
in default of such agreement, then, upon the petition of 
either Government, shall be referred to Us in Our Privy 
Council, and Our said Council shall have power to hear and 
finally determine the same, and the Government of the 
Colony shall thereupon take all such action as may be neces
sary to carry out the decision of Onr said Council· 

NATIVE ADMINISTRATION. 

Governor to continue to haTe authority over 1wti'Ces. 

LII.-(1.) The Governor shall exercise over all Chiefs, 
and 11atives in the Colony all power and authority now or 
at any time hereafter vested in him as Paramount Chief .. 

A~semblies of Chiefs, etc. 

(2.) The Governor in Council may at any time sum-· 
mon an assomb~y of native Chiefs, and also, if it shall 
see1n expedient, of other persons having special knowledge 
and experience in native affairs, to discuss with the 
Governor, or such representative as the Governor in Coun
cil may appoint, any matters concerning the administration 
of native affairs or the interest of natives, and the Gover
nor in Council shall consider any reports or representations. 
submitted to him by any such assembly, and shall take 
such action thereupon as may seem necessary or proper. 

N atire lands. 

(3.) No lands which have been, or may hereafter be, 
set aside for the oecupatjon of natives shall be alienated· 
or in any way diverted from the purposes for which they 
are set aparf otherwise than in accordance with a Law 
passed by the Legislature. 
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Voor de doeleinden van zulk een toewijzing en verdeeling 
zal de bovengenoemde leening geacht· en besehouwd worden 
een verplichting van den Raad te zijn. 

(4) Ingeval bet Gouvernement van de Kolonie en het 
Gouvernement van de Transvaal over eenige zoodanige 
toewijzing of verdeeling of over eenige zaak als een gevolg 
van de ontbinding van den Raad of van eenigen door dat 
lichaam verricht zijnden dienst nict overeen mochten komen, 
dan zal zulk een zaak, indien beide Gouvernementen daarin 
toestemmen, ter arbitrage verwezen worden en bij gebreke 
van zulk een overeenkomst zal ze op verzoek van een dier 
Gouvernementen naar Ons in den R~ad van State verwezen 
worden en Onze gezegde Raad zal de macht hebben om ze 
·te hooren en daarover finaa]r te beslissen en het Gouverne
ment van de Kolonie zal daarop aile zoodanige stappen 
nemen als noodig mochten zijn voor het ten uitvoer brengen 
van de beslissing van Onzen genoemden Raad. 

N ATURELLEN ADMINISTRATIE. 

Gezag van Gouverneur omer Naturellen te Blijven Bestaan. 
LII. (1) De Gouverneur zal aile rechten en mach ten 

over aile N aturellen Hoofden en N aturelJren in de Kolonie 
uitoefenen, waarmede hij thans, of ten eenigen tijd hierna, 
als Opperste Hoofd bekleed is. 

Vergaderingen van Naturellen Hoofden, enz. 
(2) De Gouverneur in Rade kan te eeniger tijd een 

-vergadering van N aturellen-Hoofden bijeen roepen alsmede, 
zoo dit wenschelijk mocht blijken, van andere personen, 
die speciale kennis en ondervinding van N aturellen zaken 
hebben, ten einde 1net de Gouverneur of een zoodanigen 
vertegenwoordtger als de Gouverneur in Rade mocht. ~e
noemen, eenige zaken te bespreken betreffende de admlnls
tratie van N aturellen zaken of de belangen van N atureilen 
-en de Gouverneur in Rade zal eenige rapporten of voor
stellen, hem door zulk eene vergadering voorgelegd in be
handeling nemen en zalr daarop zulke 1naatregelen treffen 

.. als noodig of wenschelijk mogen schijnen. 
Naturellen Gronden. 

(3) Geen gronden, die gereserveercl zijn, of later nog 
·gereserveerd mogen worden, voor de oocnpatie y:an Nature~
len zuilen vervreemd of op eenige andere Wl]Ze gebruk1t 
wo;den dan voor het doel, waarvoor ze afgestaan zijn, tenzij 
in overeenstemming met een door de W etgevende l\[acht 
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LAND SETTLEMENT. 

L 1 TI. (1. )-(a.) There shall be established in the 
Colony on the appointed day (as hereinafter, defined) a 
Board, to be called the Orange River Colony I.Jancl Settle
ment Board, for the purpose of exercising and discharging, 
in respect of the lands, houses, and other fixed property 
hereinafter mentioned and the persons in occupation of 
them, the rights and duties conferred and imposed upon the 
Government of the Colony or any Member thereof by any 
IJaW of the Colony or by any Agreement between such per
sons and the Government. For the purposes of this section 
persons in occupation shall include persons who, after t:he 
appointed day may become the lawful .occupiers of any such 
lands, houses, or other fixed property. 

(b.) The Board shall be a Body Corporate, and shall 
consist of three Members, resident in the Golony, one of 
whom shall be Chairman. The Chairman and 1\'Iembers of 
the said Board shall be appointed by the Governor, and 
shaH hold office during his pleasure, and be paid such 
salaries as he mav determine. Two :Members of the Board 
shall form a quo;um. 

If any vacancy arises on the Board, the Governor shall 
appoint some other person residing in the Colony to fill 
such vacancy. 

(c.) It shall be lawful for the Governor to appoint, at 
such salaries as he may dete_rmine, such officers as may 
be necessary to assist the Board in carrying ou·f the purposes 
for which it is established, whether from the existing staff 
of the Land Settlement Department or otherwise, provided 
that all :lVIembers of the existing staff of the Land Settle
ment Department so appointed: whose offi·ces are on the 
appointed day included in the Schedule to the "Pensions 
Ordinance, 1904," or any amendments. thereof, shaH be 
entitled to reckon their subsequent service with the Land 
Settlement Board for pension purposes under the Ia ws of 
the Colony, and to make rules and regulations-

(1.) For the proper discharge by the Board and the· 
aforesaid officers of the duties imposed on them; 
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LAND SETTLEMENT. 

LIII. (1)-(a) Er zal in de Kolonie op den aangegeven 
dag (als hierin later bepaald) daargesteld worden een Com
missie van. Bestuur, te worden genoemd de '' OranJe Hi vier 
Kolonie Land Settlement Commissie," met het doel orn de 
rechten en verplichtingen uit te oefenen en te vervullen, met 
betrekking tot de hierin later te vermelden gronden, huizen 
en ander vast eigendom en de occupanten ervan, zooals toe
gestaan en opgelegd aan het Gouvernement der Kolonie of 
eenig Lid daarvan door eenige wet der Ko~bnie of door 
eenige overeenkomst tusschen zulke personen en het Gou
vernement. 

Voor het doel van deze Sectie zullen Occupanten in
sluiten Personen, die na den aangegeven dag wettige Oc
cupanten van zulke gronden, huizen of ander vast eigendom 
mochten worden. 

(b) De Commissie zal een rechtslichaam zijn en zal 
bestaan uit drie Leden, in de Kolonie wonende en waarvan 
een voorzitter zal zijn. De Voorzitter en leden van de 
genoemde Commissie zullen door den Gouverneur worden 
benoemd en zullen hun ambt blijven bekleeden zoolang hij 
dat goed vindt en zij zullen zulk een salaris genieten als door 
hem moge worden bepaald. 

Twee leden van de Gommissie zullen een quorum 
vormen. 

Indien er een vacature in de Commissie mocht ontstaan, 
dan zal de Gouverneur een ander in de Kolonie wonend 
persoon aansteHen om zulk een vacature on te vullen. 

(c) De Gouverneur zal gerechtigd zijn om, op zulke 
salarissen als hi] moge bepalen, zulke ambtenaren te be
noemen als noodig mogen zijn om de Commissie behulpz~a!ll 
te zijn ter bereiking van het doel waarvoor ze is aangesteld, 
hetzij van de tegenwoordige staf van het Land Settlement 
Departement of anderzins; met dien verstande, dat aile 
Leden van de tegenwoordige staf van het Land Sett}lement 
Departement alzoo aangesteld, wier betrekkingen op den 
aangegeven dag begrepen zijn in de Schedule van de " PenJ 
sions Ordonnantie, 1904." of eenig AmiE'ndement daarvan, 
gerechtigd zullen zijn hun daaropvolgendrn dier1sttijd onder 
de Land Settlement Corrnnissie voor pensioen cloeleinden te 
rekenen onder de wetten van de Kolonie. 

en om regels en regulaties op te trekken :- . . 
(1) Voor de behoorlijke vervulling door cle Commissie 

en de bovengenoemde ambtenaren van de op hen rustende 
pl\ichten; · 
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(2.) For the proceed:ngs of the said Board; 

(3.) For the proper keeping of and auditing of the 
accounts of the said Board. 

(2·)-(a.) There shall, on the appointed day, be 
transferred, without payment of transfer duty, stamp duty, 
or registration charges in the Deeds Office of the Colony, to 
and in the name of the Board and for the purposes afore
said, such of Our lands in the Colony as are on the ap
pointed day held by settlers on the conditions prescribed 
in the Ordinance of the Colony intituled the '' Lands Set
tlement Ordinance, 1902,'' or any Ordinance amending the 
same, or any Agreement made under the said Ordinances, 
and all houses and other fixed property situated within any 
town or village and purchased by the Government out of 
funds allocated for the purposes of land settlement. 

For the purposes of this section such lands shall be 
deemed to be held by settlers as aforesaid on the appointed 
day as shall then be in the possession and occupation of 
purchasers or Tessees under the said Ordinances, or of 
intending purchasers or lessees to \vhom such lands have 
been allotted, not'\vithstanding that their Agreements have 
not been completed, or not\vithstandinl! that the boun
daries of such lands have not been fully determined. 

(b.) There shall 'further be transferred, on the ap
pointed day, to the Board for the aforesaid purposes, all 
movable pro,Perty vested in the Government of the Colony 
and used in .connection with the said_ lands, houses, or 
other fixed property, all rights and obligations acquired 
or incurred by the Government against or towards the 
persons in occupation of the said lands and in respect 
thereof, and all catt1~, sheep, or other live-stock purchased 
out of the aforesaid funds, and used or held by the Land 
Settlement Department for purposes connected with land 
settlement. 

(c.) There shall further be transferred to the Board 
for the. said purposes, and more especially for the purposes 
of makmg advances under the authority of the said Lands 
Settlement Ordinances to the persons in occupation of the 
aforementioned lands, all moneys paid to the said Govern-
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(2) Voor de verriehtingen van de genoemde Commis-
Sle; 

(3) Voor het behoorlijk boekhouden en auditeeren van 
de rekeningen van de genoemde Commissie. 

(2)-(a) Er zal op den bepaalclen dag worden getrans
portee_rd, z?nder bet_aling van .heerenrechten, zegelrechten 
of reg1stratie kosten 1n het Reg1stratie Kantoor der Kolonie, 
op el?- in den naa~ der Commissie en voor de gezegde 
doelmnden, zoodan1ge van Onze gronden in de Kolonie 'aJs 
op den bepaalden dag in handen zijn van settelaars op de 
voorwaarde omschreven in de wet der Kolonie, genaamd 
de " Lands Settlement Ordonnantie, 1902 " of van eenige 
ordonnantie deze}ve wijzigende, of eenige overeenkomst 
onder de voornoemde ordonnanties gemaakt, alsook alle 
huizen en ander vast eigendom, gelegen binnen eenige stad 
of dorp en gekocht door liet Gonvernement nit fondsen toe
gewezen aan de Land Settlement. 

Voor de doeleinden van deze Sectie zullen zoodanige 
landen geacht worden in bezit te zijn van bovengenoemde 
settelaars op den aangewezen dag, die dan in bezit en occupa
tie van koopers of huurders onder genoemde Ordonnanties 
zijn, of van personen, die voornemens zijn koopers of 
huurders te worden en aan wie zoodanige landen toegestaan 
zijn, niettegenstaande hun Overeenkomsten niet uitgevoerd 
zijn of niettegenstaande de grenzen van zoodanige landen 
niet ten vollie bepaald zijn. 

(b) Verder zal worden overgedragen op den bepaalden 
dag aan de Commissie voor bovenstaande doeleinden alle 
losse goederen welke het eigendom zijn van het G-uuverne
ment der Kolonie en die gebruikt worden in verband met 
de genoemde gronden, alsmede alle reehten en verplich
tingen die verkregen of aangegaan zijn door het Gouverne
ment tegen of tegenover de personen die den gezegden 
grond occupeeren en in verband daarmede, en a1le vee, 
schapen en andere levende have nit het voornoemde fonds 
gekocht en in gebruik of bezit van het IJand Settlement 
Departement voor doeleinden in verbancl met l.Jand Settle-
ment. 

(c) Verder zullen getransporteerd worden op de Com
missie voor de genoemde doeleinden en meer speciaal voor 
bet doel om voorschotten te verstrekken, in termen der ge
noemde settelaars wet, aan de occupanten der bovengenoem
de gronden, alle gelden aan het genoemde Gouvernement be-
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111ent by such persons as aforesaid in discharge of their 
ob;igations to it, and held by it on the appointed day for 
or on account of land settlement, and any balance of money 
appropriated by the Intercolonial Council to the said Gov
ernment out of the loan authorized by the " Transvaal 
Guaranteed Loan Ordinance, 1903,'' for the purposes of 
land settlement, together with such further sums as may 
be approved by a Secretary of State, out of moneys here
after appropriated to the G.overnment by the said Council 
for land settlement purposes. 

(3.) (a.)-The said Board may, with the approval of 
the Governor, exercise all the rights and discharge all the 
duties conferred and imposed by law or ag-reement on the 
Government of the Colony, or any l\1ember thereof in 
respect of the afore-mentioned lands, houses, or other fixed 
property and the persons in occupation of them, and may 
appropriate to such purpose and generallv to the -cost of 
carrying out this section any moneys paid to it after the 
appointed day by such persons as aforesaid in discharge of 
any obligations incurred by them to the Government, as 
well as any moneys transferred to it under sub-section 2 (c) 
of this section. 

(b.) The said Board, with the approval of the Governor, 
when and as it 111ay deem necessary and equitable, may 
remit or defer payment of any moneys due to it by settlers. 

(4.) (a.)-The rights, powers, and duties .conferred and 
imposed by this section on the Board shall be determined 
on the expiration of five years reckoned from the appointed 
day; provided always that it shall be competent for the Gov
ernment of the Colony to ma1m an agreement, subject to 
the consent of the Governor and with the approval of a 
Secretary of State, 'vith the Board in respect of the matters 
referred to in this section, whereby the said rights, powers, 
and duties aforesaid shall be sooner .determined. 

(b.) On the determination of the said rights, powers, 
and dnties the Board shall transfer to the Governor in 
Council the aforementioned lands, houses. and other fixed 
property registered in its nan1e and alii mova:ble property, 
moneys, rights, and obligations acquired and incurred by 
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taald door zu1ke genoemde persQnen ter kwijting hunner 
verplichtingen daaraan en op den bepaalden dag in handen 
daarvan voor of ten behoeve van Land Settlement en eenige 
geldelijke balans toegekend door den Interkolonialen Raad 
aan het gezegde Gouvernement uit de Vol gens de '' Trans
vaal Gegarandeerde Leening Wet 1903,'' toegestane leening 
voor het do ell van Land Settlement, tezamen met zulke 
verdere sommen als door een Secretaris van Staat mogen 
toegekend worden nit de gelden hierna te worden toegewezen 
aan het Gouvernement door den genoemden Raad voor Land 
Settlement doeleinden. 

(3) (a) De gezegde Commissie kan met toestemming 
van den Gouverneur al de machten uitoefenen en al de 
plichten vervullen, bij wet of overeenkmnst, aan het Gou
vernement d.er Kolonie, of aan eenig lid daarvan met be
trekking tot de bovengenomnde gronden, huizen of ander 
vast eigendom, en de occupanten erven, gegeven en opgelcgd 
en kunnen voor da t doel en in het alge1ne·en voor de kost-en 
der uitvoering van die artikel1 eenige gelden toekennen die 
haar na den bepaalden dag betaald zijn geworden door zulke 
g.enoemde personen te voldoening van eenj'ge verplichtingen 
door hen ten opzichte van het Gouvernement gemaakt, zoo
wei als eenjge gelden haar overgemaakt jn termen van 
onder-afdeling (2) (c) van dit artikel. 

(b) De genoemd Commjssie kan met toestemming van 
den Gouverneur, wanneer en zooals zij noodig en billijk 
moge, achten, betaling van eenjge geJiden a an haar, door 
settelaars verschuldigd, kwijtschelden of uitstellen. 

(4) (a) De rechten, machten en pEchten, die de Com
missie door djt artikel gegeven en opgeleQ"d zijn zullen op
houden na verloop van vijf jaren gerekend van af den be
paalden dag; met dien verstande evenwel dat het Gouverne
ment" der Kolonie bevoegd zal zijn een overeenkomst te 
sluiten, onderworpen aan de bekrad1tiging van den Gou
verneur en aan de goedkeurjng van een Secretaris van Staat, 
met de Commissie, met betrekking tot de zaken waarnaar 
in dit artikel verwezen worclt en waarbii de genoemde 
rechten, machten en verp}jchtingen eerder zullen ophouden. 

(b) W anne.er de genoemde rechten, mach ten en ver
plichtingen ophouden, zal de Commissie overdragen aan .den 
Gouverneur in Rade de hierboven vermelde gronden, hmzen 
en ander vast eigendom, in haar naam geregistreerd, en aile 
losse goeaeren, gelden, rechten en -verpEchtingcn door liaar 
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CONSTITUTION. 

it under the provisions of tl1is section, and the Board shall 
thereupon be dissolved. 

(5.) The appointed day s;hall be such day as may be 
proclaimed by the Governor in the Gazette. 

GENERAL PROVISIONS. 

Consolidated Revenue Fund. 

LIV. All taxes, in1posts, rates, and duties, and all 
territorial, casual, and other revenues of the Crown (in
cllllding royalties) from whatever source arising within the 
Colony over which the Legislative Council and I_jegislative 
Assembly have power of appropriation, shall form one 
Consolidated Revenue Fund to be appropriated to the public 
service of the Colony in the manner and subject to the 
charges hereinafter mentioned. 

Costs of Collection and management of fund. 

I_j V.- (1.) ·The Consolida tecl Revenue Fn nd shall be 
permanently charged with all the costs, charges, and 
expenses incident to the collection, management, and receipt 
thereof. 

(2.) All such costs, charges, and expenses shall be sub
ject to be reviewed and audited in such manner as may 
from time tv time be directed by any Law passed by the 
Legislature. 

Appropriation ~nd Ta;-:cation Bills to originate in Legislative 
Assembly. 

LVI. All Bills for appropriating any part of the Con
solidated Revenue Fund or for imposing, altering, or repeal
ing any rate, tax, duty, or impost shall originate in the 
Legislative Assembly. 

Powers of Legislative Council thereon. 

LVII. The Legislative Council may either accept or 
reject any 1\'Ioney Bill passed by the Legisla-tive Assembly,, 
but may not alter it. 
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verkregen en aangegaan in term en van dez,e Sectie, waarna 
alsdan de Commissie ontbonden zal woraen. 

(5) De bepaalde dag zal zulk een clag zijn als door den 
Gouverneur in de Gouvernementscourant geproclameerd 
moge worden. 

ALGEMEENE VooRZIENINGEN. 

Geconsolideerd I nkomsten Fonds. 

LIV. Alle belastingen, verbruiksbelastingen, tarieven 
en rechten en alle grond inkomsten, buitengewone en andere 
inkomsten van de Kroon (Staatsrechten ingesloten) uit welke 
bron ook voortkomende binnen de KoJlonie, waarover de 
vV etgevende Raad en de W etgevende V ergadering het recht 
hebben te beschikken, zullen een Geconsolideerd Inkm;nsten 
Fonds vorroen, dat besteed zal worden voor den publieken 
dienst der Kolonie op de wijze en onderbevig aan de lasten, 
hierin later genoemd. 

Inningskosten en Bestuur van het Fonds. 

LV. (1) Het Ge,consolideerd Inkmnsten Fonds zal 
voortdurend belast zijn 1net alle kosten, lasten en uitgaven 
in verband met bet innen het bestuur en bet ontvangen 
ervan. 

(2) AJr zulke kosten, lasten en uitgaven zullen onder
worpen zijn aan onderzoek en geauditeerd worden op zulk 
een wijze als van tijd tot tijd bepaald moge worden 'door 
eenige wet door de W etg1evende :Macht gepasseerd. 

Bestedings- en Belastings- W etten zullen hun Oorsprong 
hebben in de W etgevende V ergadering. 

LVI. AUe wetten voor het besteden van eenig deel van 
bet Geconsolideerde Inkomsten Fonds of voor bet opleggen, 
wij zig en of herroepen van cenige " tarieven," belasting, 
recht- of verbruiksbclasting, zullen hun oorsprong hebben 
in de W etgevende V ergadering. 

Machten 'Can den lVetgevenden Raad nwt Betrekking 
daartoe. 

LVII. De W etgevende Raad mag eenige geld wet, ge: 
passeerd door de W etgevende V ergadering, of aannemen or 
verwerpen, n1aar mag ze niet wijzigen. 
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Manner in which the public revenue shall be appropriated 
to the public servic.e. 

L VIII.-(1.) It shall not be lawful: for the Legisla
tive Assembly to pass any law, vote, or resolution which 
shall have the effect of appropriating any part of Our 
revenue within t11e Colony or of imposing any rate, tax, 
or duty, unless such law, vote, or resolution has been fir;.,t 
recomn1ended to the Assembly by message of the Governor 

. during the Session in which it is proposed. 
(2.) No part of Our revenue within the Colony shall 

be issued except in 'pursuance of a Warrant under the hand 
of the Governor directed to the Colonial Treasurer. 

Reserved Civil List. 

LIX.-(1.) There sha}l be payable to Us in every year). 
out of the Consolidated Revenue Fund, the sums mentioned 
in Sc:hedules 4 and 5 to these Our Letters Patent for de
fraying the expenses of the services and purposes set forth 
in the said Schedules. 

(2.) The said several sums shall be issued by the 
Treasurer in discharge of such Warrants as shall from time 
to time be directed to him under the hand' of the Governor. 

Appointments to public offices. 

LX. The appointment to, and removal from, all public 
offiees under the Government of the Colony hereafter to 
become vacant or to be created, save those of 1\iiinisters, 
shall, subject to any Law hereafter in force in the Colony) 
be vested in the Governor in Council. 

Pensions on retirement of c.ertain official Members of the· 
Executive Council. 

LXI.-(1.) In the event of the retirement from office 
of any Member of the Executive Council named in Schedule 
5 hereto, such Member shall, subject to the proviso here
after contained, be entitled to the pension set opposite his 
name in the said Schedule: 
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Wijze waarop de PubZ.ieke Inkomsten besteed zullen worden 
voor den Publieken Dienst. 

LVIII. (1) De W etgevende V ergader ing zal niet bet 
recht hebben eenige wet, begrootingsbesluit of besluit te 
passeeren, dat ten doel zal hebben bet besteden van eenige
deel van Onz·e inkomsten in de Kolonie of om eenige 
" tarieven " belasting of rechten op te leggen, tenzij zulk 
een wet, begrootings beslui~ of besluit eerst by offic·ee1e 
1nededeeling van den Gouverneur, gedurende de zitting 
waarin het is voorgesteld' aan de v ergadering is aanbe
volen. 

('2) Geen gedeelte van Onze inkomsten in de Ko~iOnie 
zal uitgegeven worden behalve ten gevolg·e van een Order, 
.geteekend door den Gouverneur en gericht aan den Kolo
nialen Thesaurier. 

Gereserveerde Salarissen. 

LIX. (1) Aan Ons zal jaarlijks moeten worden uitbe
taald uit bet Geconsolideerde Inkomsten Fonds de· sommen 
vermeld in scliedules 4 en 5 van dez·en Onzen Open Brief 
voor bet bestriiden der kosten van de diensten en doeleinden 
zooals uiteoengezet in de genoemde schedu]es. 

('2) De genoemde verschillende sommen zullen door 
den Thesaurier uitbetaald worden, ter volcloennig aan zulke 
door den Gouverneur geteekende Orders, als den Thesaurier 
van tijd tot tijd gegeven mogen worden. 

Benoemingen tot Publieke A mbten. 

LX. De benoeming tot en het ontslag uit alle publieke 
ambten onder bet Gouvernement der Kolonie, die heirna 
open mogen vall en of in bet leven geroepen mogen worclen, 
behalve die van l\1inisters, zal, onderworpen aan eenige 
wet, bierna van kracht in de Kolonie, berusten bij den 
Gouverneur in Rade. 

Pensioenen b.ij uit den Dienst gaan van zekere Officieele 
Leden van den Uitvoerenden Raad. 

LXI. (1) In geval van uit den dienst gaan van eenig 
lid van den Uitvoerenden Raad, vermeld in de hieraan 
gehechte schedule 5, zal zulk een lid, onderworpen aan de 
bierin later te vermelden be paling, gerechtigd zijn tot bet 
pensioen, dat in de schedu}le achter zijn naam geplaatst is ; 

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



27 CONSTITUTION. 
---- ----------------

(2.) Provided that if any such l\Tember shall accept 
:any other appointment under the Crown in the Colony or 
·elsewhere, his pension or retiring allowance shall, during 
the tenure of such appointment, merge or be reduced, pro 
ta.nto, according as the salary or emolument of any such 
appointment shall be equrul to or less than the pension or 
retiring a1lowance of such lVIember. 

Powers of Lieutenant-Go'CeTnor to be exercised by Gorernor 
in Council. 

LXII.-(1.) Where, under any Law of the Colony, 
-any power, jurisdiction, or authority, is at the date of the 
commencement of these Our Letters Patent exer-cised by 
-the I..~ieutenant-Governor, such power, jurisdiction, or 
authority s~1all be exercised by the Governor in Council, 
and where, under any Law, any power, jurisdiction, or 
authority has been conferred on any member of the existing 
Executive Council of the Colony, such power, jurisdiction, 
·or authority shall be exercised by the l\i[inister to whom jt 
·shall be assigned by the Governor in Council. 

1\IJ eaning of " Legislative Council " in existing Laws. 

(2.) Where in any existing Law the words " Legisla
-tive Council '' occur, they shall, unless the context other
wise indicates, be read as if they were " Legislative Council 
-and Legislative Assembl!J." 

Power to amend by Proc.lamation. 

LXIII. The Governor may, by proclamation in the 
Gazette, at any time before the date of the nomination of 
persons for election as Members of the Legislative Assembly, 
-and provided that Our approval be previously signified to 
him through a Secretary of State, vary, annul, or add to any 
of the provisions of these Our Letters Patent in order to 
-carry out the purposes of the same, and may provide for any 
other matter neeessary in order to carry into effect the 
provisions thereof. 
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(2) Met dien verstande, dat indien zulk een lid een 
andere benoeming onder de Kroon in de Kolonie of elders 
zal aannemen, zijn pensioen of uit den dienst-tredings
toelage, gedurende den duur van zulk een benoeming, zai 
ophouden of verminderd worden pro tanto al naarmate het 
salaris of de emolumenten aan zulk eene benoeming ver
bonden gelijk of minder zu11len zijn dan het pensioen of de 
uit den dienst-tredingstoe]age van zulk een hd. 

Machten van den Luitenant-Gouverneur te worden Uiige
oefend door den Gouverneur in Rade. 

LXII. (1) W aar onder eenige wet der Kolonie e·enige 
macht, jurisdictie of autoriteit ten tijde van de in werking 
treding van dezen Onzen Open Bri'ef uitgeoefend wordt 
door den Lui tenant-Gouverneur, daar zal zulk een macht 
jurisdictie of autoriteit uitgeoefend worden aoor den Gouver
neur in Rade en waar onder eenige wet, eenige macht, 
jurisdictie of autoriteit gegeven is aqn eenig lid van den 
bestaanden Uitvoerenden Raad van de Kolonie, daar zal 
zulke ma·cht, jurisdictie of autoriteit door den l\1inister, aan 
wien het door den Gouverneur in Rade zal worden toe
gewezen, uitgeoefend worden. 

Bedoeling van " Wetge1:ende Raad " in Bestaande W etten. 

(2) W aar in eenige bestaande wet de woorden '' vV et
.gevende Raad " voorkomen, daar zullen die, tenzij de 
same:rihang der woorden het anders uitwijst, gelezen worden 
als stond er '' W etgevende Raad en W etgevende V er
gadering. '' 

Macht om te amendeeren bij Proclamatie. 

I__jXIli. De Gcuverneur 1nag te eeniger tijd bij Pro
damatie in de Gouvernementscourant, voor den datum van 
het nomineeren van personen voor de verkiezing als leden 
van de W etgevendc V e.rga~lering en .mits Onze goedkeuri~g 
te voit:'en a an hem gegeven IS, door m1ddel van een Secretans. 
van Staat, eenige der bepalingen van dezen Onz.en Op~n 
Brief wijzigen, cancelleeren of uitbreiden ten mnde mt
voering te geven aan de voorzieningen daarin ve~vat en .mag 
maatregden nemen voor eenige andere zaak, dw vermscht. 
wordt om de bepaling'en ervan nit te voeren. 
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Definitions. 

LXIV. In these Our Letters Patent, unles!3 the con
trary intention appears-

" Date of the election of the Legislative Assembly " 
m111ans the date of the Prodamation in the Gazette of the 
persons elected as members of the Legislative Assembly at 
a General Election. 

" Gazette " means the Orange River Colony Govern
·ment Gazette. 

" Gov,ernor" means the officer for the time being ad
ministering the government of the Colony. 

'' Governor in Council '' 1neans the Governor acting 
'by and with the advice of the Executive Council. 

" Secretary of State " means one of Our Principa I 
Secretaries of State. 

Conunencement of Letters Patent. 

Re'Cocation of earlier Letters Patent, etc. 

LXV. These Our Letters Patent shall be proclaimed 
at such place or places within the Colony as the Governor 
.shall think fit, and shall commence and come into opera
tion on a day to be fixf?d by the Governor by proclamation 
in the Gazette, and thereupon the Letters Patent and In
structions, described in Schedule 6 hereto, shall, without 
prejudi~ce to anything lawfully done thereunder, be revoked. 

Short title. 

LXVI. These Our Letters Patent may be cited as 
'' The Orange River Colony Constitution Letters Patent, 
1907." 

In witness whereof We have caused these Our Letters 
to be made Patent. Witness Ourself at Westminster, this 
-5t:1 day of June, in the seventh year of Our Reign. 

By \Varrant under the l{ing's Sjgn l\1anual, 

l\fUIR l\1ACKENZIE. 

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



CONSTITUTIE. 28. 

Definities. 

. . LXIV. Tehzi~ de tegenovergestelde bedoeling mocht 
bh]ken beteekent In dezen On.z1en Open Brief de "datum 
der veLrkiezing van de \V etgevende Vergadering '' de datum 
van de Proclamatile in de Gouvernementscourant van de 
person en verkozen tot led en van de W etgevencle Verga
dering bij een a1gemeene Vlerkiezing. 

Gouvernementscourant beteekent de Oranje Rivier 
Kolonie Gouvernementscourant. 

'' Gouverneur '' beteekent de Ambtenaar belast met 
het Bestuur der Kolonie. 

"Gouverneur in Radc" beteekent de Gouverneur han
delcnde op en met advies van den Uitvoerenden Raad. 

" Secretaris van Staat" beteekent een van onze Prin
cipale Secretarissen van Staat. 

In werking treding ran den Open Brief. 

H erroepen 'Can vroegere Open Brieven, enz. 

LXV. Deze Onze Open Brief zal op zulk een plaats. 
of plaatsen binnen de Kolonie geprocJtameerd worden ~:tls 
de Gouverneur wenschelijk moge oordeelen en zal in 
werking treden op een, door den Gouverneur bij procla
matie in de Gouvernements Courant vast te stellen, datum 
en daarna zullen de Open Brief en Instructies, omschreven 
in de hieraan gehechte Schedule 6, zonder prejudice van\ 
eenige z~ak, die wettig1ij:K daaronder is uitgevoerd, her
roepen ZIJn. 

Korte Benaming. 

LXVI. Deze Open Brief mag .aang1ehaald ''rorden als 
'' De Oranje Rivier Kolonie Constitutie Open Brief 1907.'' 

Ten Getuige waarvan vVij dezen Onzen Brief open· 
bebben doen zijn. vVij zelven als Getuigen, te \Vest
minster, dezen vijfden dag van Juni, in het zevencle jaar 
Onzer Regeering. 

Op last, onder de Koninklijke Handteekening: 

l\fUIR MACKENZIE .. 
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29 ELECTORAL DIVISIONS. 

SCHEDULE I. 

(See Section VIII.) 

1. Members of the Legislative Assembly shall be al
lorwed to each of the following magisterial districts and 
towns or groups of towns of the Colony as at present de
fined :-

Bethlehem (D) .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 1 
Bethlehem, Fouriesburg, and Ficksburg (T) . . . 1 
Bethulie (D) . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . 1 
Bloemfontein (D) . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 2 
Bloemfontein (T) . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 5 
Bosh of (D) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 
Eden burg (D) .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1 
Fauresmith ana Jacobsaal (D) ... .. . .. . 1 
J agersfontein and Koffyfontein (T) . . . .. . . . . 1 
Ficksburg (D) . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . 1 
Frankfort (D) . . . ... ... ... ... ... ... .. . ... 1 
Harrismith (D) . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . 1 
Harrismith (T) .. . ... ... ... ... ... ... .. . 1 
Heilbron (D) . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . 1 
Parijs, Vreclefort, and Heilbron (T) ... 1 
Hoopstad (D) ... 1 
Kroonstad (D) . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kroonstad (T) . .. ... .. . ... ... . . . ... 1 
Ladybrand (D) .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . . 1 
Ladybrand and Thaba 'N chu (T) 1 
Lindley (D) .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. 1 
Philippolis (D) ... ... ... ... ... ... ... ... 1 
RouxviJ1le (D) .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2 
Senekal (D) . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Smithfield (D) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 1 
Thaba 'N chu (D) .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Vrede (D) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 
Vredefort (D) . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Wepener (D) ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 1 
Win burg (D) .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 2 

Total ........... . 38 

2. The Commissioners shall divide each magisterial 
district and town hereinbefore mentioned to which more 
than one member is allotted into electoral divisions, each 
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KIESAFDEELINGEN. 

SCHEDULE I. 

(Zie Sectie VIII.) 

1. Aan elk der volgende Magistraa tsdictricten en dor
pen of groepen van dorpen in de Kolonie zullen leden van 
de W etgevende V ergadering toeg.ekend worden zooals thans 
vastgesteld :-

Bethlehem (District) . . . . .. . . . ... ... .. . .. . ... 1 
Bethlehem, Fouriesburg en Ficksburg (Dorpen) 1 
Bethulie (District) .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . 1 
Bloemfontein (District) . .. . .. ... . .. .. . .. . . .. 2 
Bloemfontein (Stad) .. . .. . ... ... ... ... .. . .. . 5 
Boshof (District) .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . ... 1 
Eden burg (Dist,rict) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1. 

Fauresmith en J acobsdal (District) .. . .. . .. . . .. 1 
J agersfontein en Koffijfontein (Dorpen) . . . . . . 1 
Ficksburg (District) .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . I 
Frankfort (District) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Harrismith (District) .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Harrismith (Dorp) .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. I 
Heilbron (District) . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. 1 
Parijs, Vredefort en Heillbron (Dorpen) . . . 1 
Hoopstad (Distri.ct) . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . 1 
Kroonstad (District) .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . 2 
Kroonstad (·Dorp) . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Lady brand (District) . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. 1 
I_Jadybrand en rrhaba 'N chu (Dorpcn) . . . . . . 1 
Lindlev (District) . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . 1 
Philippolis (District) .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 1 
Rouxville (District) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2 
Senekal (District) .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . 1 
Smithfield (District) .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. 1 
Thaba 'N chu (District) .. . . .. .. . .. . .. . . .. 1 
Vrede (District) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 1 
Vredefort (District) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Wepener (District) .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . 1 
Win burg (District) . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. 2 

·Totaal ... ... ... ... ... 38 

2. De Commissie-leden zul1len elk l\1agistraats-O:istrict 
en elk dorp hierinboven vermeld, waaraan meer dan een 
lid is toegekend, in kiesafdeelingen verdeelen, die elk een 
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returning one mmnber to the Legislative Assembly. In 
so doing, due regard shall be paid to the following con
siderations :-

(a.) The number of voters in any 1nagisterial district 
or town as aforesaid, divided by the number of 
members of the Legislative Assembly allotted to 
such district or town respectivelv. shall be termed 
the quota, and each of the electoral divisions into 
which such district or town is divided shall, subject 
to the considerations hereinafter mentioned, con
tain a number of voters as nearlv as may be equal 
to the quota for such district or town respectively. 

(b.) The electoral divisions aforesaid shall, as far as 
may be, !follow recognized administrative boun
daries, and, if ne.cessary to enable this to be done, 
the number of yoters in an electoral division may 
differ as much as 15 per cent. frmn the quota of 
the magisterial district or town in which it is 
situated. 

{c.) In delimitation the Commissioners shan give due 
consideration to-

(a.) Existing boundaries of towns, municipal and 
magisterial wards, and the boundaries of old 
magisterial dist1icts, now included in existing 
magisterial districts ; 

(b.) Cmnmunity or diversity of interest; 

(c.) l\feans of communication; 

(d.) Physical features. 

<d.) If there shall be in any magisterial district a town 
\vithin the boundaries of which there shaH be a 
number of voters not l·ess than the quota for the 
district, the town or so n1uch thereof as shall con
tain a nmnber of voters approximately equal to the 
quota for the district sha;11 be 1nacle a separate 
electoral division. and if the number of voters jn 
any such town shall not be equal to the quota for 
the district the \Vhole of the town shall be included 
in one electoral division. 
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li~ n~~r de W etge.:rende V ergadering zullen afvaardigen. 
HwrbiJ zal! beboorh1k acbt gegeven moeten worden op de 
volgende bepalingen : 

(a) Het a.antal kiezers in zulk een zoodanig magistraats 
.distri·ct of dorp voornoemd, gedeeld door bet aantal leden 
van de W etge1vende V ergadering aan zulk een district of 
·dorp respectieVlelijk toegekend, zal bet '' evenredig aandeel'' 
genoemd worden, en eltk der kiesafdeelingen waarin zulk 
een district of dorp verdeeld is, zal, onderworpen aan de 
hierin later te noemen bepalingen, een a an tal kiezers 
bevatten dat zoo na mogelijk ge~ijk zal zijn aan bet "even
redig aandeel'' voor zulk een district of dorp respectieve-
lijk. ' 

(b) De bovengenaemde kiesafdeelingen zullen zooveel 
1nogelijk de erkende administra.tieve grenzen vol!gen en ten 
·einde dit, indien noodig, te kunnen laten plaats bebben, 
zal bet aantal kiezers in een kiesafdeeline- tot vijftien per 
cent toe mogen verscbillen met bet "evenredig aandeel'' 
yan zu}k een magist.raa ts-district of dorp waarin het gelegen 
IS. 

(c) Bij bet vast stellen der grenzen zullen de Commis
s~eleden beboorlijk rekening bonden met :-

(i) De bestaande grenzen van dorpen, municipaliteits
en magistraats wijken en de grenzen van onde ma
gistraat.s-districten, zooals die tbans opgenomen 
zijn in bestaand1e magistraats-districten; 

(ji) Geine1enscbappelijke of niteen loopende belangen; 

(iii) V erkeersmiddelen ; 

(iv) N atnurlijke gestddbeid. 

(d) Indien er in eenig magistraats-district een dorp 
1nocht zijn, binnen de grenzen waarvan er een aantal kie
zers zal zijn, niet n1inder dan hct "evenredig aandeel" vooi 
11et district dan zal bet dorp, of zooveel da.arvan a:s een 
aantal kiez~rs mocbt bevatten dat ongeveer gelijk is aan 
bet '' ev12nredig aandeel'' voor het district: to~ een afzonder
lijke kicsafdeeling gemaal~t wor.~en en .1:ndwn bet ,~antal 
kie~ers in zu]1k een dorp met geh]k zal znn aan het even
redig aandeel" voor bet district, dan zal bet gebeele c1orp 
opgenomen worden in een kiesafc1ee1ing. 
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SCHEDULE II. 

(See Sect:on XII.) 

REGULATIONS as to the registration of voters, the· 
preparation of lists of voters, and the conduct of elections. 

PART I. 

Application of Part I. 

1. Part I. of this Schedule shall apply to the prepara .. 
tion and revision of voters' lists. 

Registering Officers. 

2. *For the purpose of compiling the general register of 
qualified vot·ers for any election of members in n,nd for 
the e~ectoral divisions into w·hich the Colony is divided, 
the Governor shall by Proclamation in the Gazette enjoin 
and direct some fit and proper person (hereinafter referred 
to as the " Registering Qffi.cer ") to make out in and for 
each registration division an alphabetical provis:onal list 
of all persons qualified to be registered as voters who are 
bona fide residing in such registration division. Such Pro
clamation shall fix the date of the commencement of such 
lit:,t and the date of the completion thereof. 

Upon the issue of such Proclamation the Colonial Secre
tary shall cause a not;ice in terms of Annexure (A) hereto 
to be inserted both in English and Dutch in the Gazette 
and in some newspaper or newspapers circulating within 
such registration division, or to be given in such other 
manner as he may deem best for the purpqse of general' 
information. 

Particulars to be Inserted in Provisional List of Voters. 

3. The Registering Officer shall insert in the said list 
the name, residence. trade, profession, or occupation of 
every person who shall be known, or on reasonable grounds 

*See· Gov€rnor's Proclamat1on No. 21 of 1907. 
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SCHEDULE II. 

(Zie .Sectie XII.) 

Regulaties met betrekking tot de Registratie van kie
zers, bet samenstellen d1er kiezerslijsten en de lieiding der 
ver kiezingen. 

DEEL I. 

Toepassing van Deel I. 

1. Deel I van deze Schedule zal van toepassing zijn 
op bet opma:Wen en herzien der kiezerslijsten. 

Registratie A mbtenaren. 

2. *Voor bet doel van de samenstelling van een alge
meen register van gekwalificeerde kiezers voor eenige ver
kiezing van leden in en voor de Registratie-afdeelingen 
waarin de Kolonie is verdeeld, zal de Gouverneur bij pro
clamatie. in de GouvBrnements Courant aan een geschikt 
en bevoegd persoon (hierin later t,e worden genoemd de 
"Registratie Ambtenaar") opdragen en hem ge}asten om 
in en voor iedere Registratie-afdeeling een alphabetische 
v.oorloopige lijst op te maken van aile pe:rsonen die gekwali
ficeerd zijn om als kiezers geregistreerd te worden en die 
bona fide in zulk een Registratie-afdeeling wonen. Zulk 
een proclamatil8 zal den datum bepalen wa.arop met het 
opmaken van zulk een Jtijst begonnen zal worden, alsook 
den datum der voltooiing ervan. 

N a de uitvaardiging van zulk een proclamatie zal de 
Koloniale Secfletaris eene kennisgeving in termen van het 
hieraan gehechte aanhangsel "A" in beide, de Engelsche 
en HoUandsche tal en, in de Gouvernemtents Courant laten 
pubhceeren, alsmede in eenig nieuwsblad of nieuwsbladen, 
die binnen zulk een Registratie-afdeeling circuleeren, of op 
zulke andere wijze laten bekend maken al1s hij voor bet 
doel eener algemeene bekendmaking wenschelijk moge 
oordeelen. 

Bijzonderheden te worden op(lenomen in de Voorloopige 
Lijst van Kiezers. 

3. De Registratie Ambtenaar zal in de genoemde Jijst 
opnemen den naam, woonplaats. ambacht, beroep of bedrijf 
van elk persoon die hlem bekencl zal zijn, of van v\·ien hij 

*Zie Gouverneur's Proclamatie No. 21 van 1907. 
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believed by him, to be entitled to be inserted therein, or 
who shall in manner hereinafter prescribed claim to lw 
inserted therein : provided he is satisfied after due inquiry 
that such claim is bona fide, and that the clairr..ant possesses. 
the required qualification. 

Provisional List to be Posted in Public Place. 

4.-(1.) At the expiration of the time fixed by the 
Proclamation aforesaid for the completion of the list afore
said it shall be the duty of the Registering Officer to post 
and affix the same on the door of or in some conspicuous
place near to his office or dwelling-house or in some other 
public place or places within the registration division for 
which such list is framed. ·The said list shall remain so· 
posted or affixed between the hours of s-even in the morning· 
and five in the afternoon daily for a period of not less than 
five weeks. 

(2.) If any person shaH during such neriod as afore
said wilful1v tear down, cov·er over, deface, or obliterate 
either whoily or in part any such list ·or any 'such other 
list or notice as is hereinafter mentioned he shall on con
viction be liable to be imprisoned with or without hard' 
labour for a period not exceeding three months. 

Notices to be Annexed to Lists Posted under last preceding 
Section. 

5. There shall be subjoined or annexed to every Jist 
posted l~nde~ the last prece.di~~g se.ction a notice signed by 
the Reg1stenng Officer, "Yvhwh notice shall be bot:1 in the 
English and Dutch languages and shall be in substance· 
as set forth in Annexure (B) hereto. 

Fonn of Claim and Objection. 

6.-(1.) The form of claim to be re.aistered as a voter 
and the form of objection to the name of anv person in
serted in the aforesaid list s'ba,l]J be anncx·ed to the notice 
mentioned in the last preceding section and shall be in 
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op r~delijke gronden kan aannemen, gerechtigd te zijn om 
daann opge~omen t1e worden, ·of die op de hierin nader te 
vermelde WIJ~e aa.r:spraak zal ~aken om daarin opgenomen 
te worden, m1ts hiJ na behoorhJk onderzoek ervan overtnio·d 
is dat zulk een aanspraak bona fide is en dat de aanspra~k 
makende persoon de vereischte kwalificatie bezit . 

• Voorloopige Lijst te worden opgehangen op Publieke 
Plaatsen. 

4. (1~ N a het verstrijken van den tijd bij de gemelle 
proclamatie vastgeste]d voor het voltooien van de voonitdlde 
lijst, zal bet de plicht van den Registratie Ambtenaar zijn 
om ze op te hangen en aan te hechten aan de deur of op 
eenige in bet oog vallende plaats nabij ziin kantoor of 
woonhuis, of op eenige andere publieke plaats of plaatsen 
binnen de Registratie-afdeeling waarvoor zulk een lijst is 
opgemaakt. De genoemde lijst zal a.Idus aangehecht of 
opgehangen blijven dagellijks tussehen 7 uur 's m.orgens 
en 5 uur 's namiddags gedurende een tijdperk van 'liet 
minder dan vijf weken. 

(2) Indien eenig persoon gedurende zulk een tijdp·;rk 
als voormeld opzettelijk eenige zoodanige lijst of zulk !'en 
andere lii.§t of kennisgeving als hierin nader vermeld, af
sebeurt, bedekt, beschadigt of geheel of gedeeltelijk ver
nietigt, dan zal hij, indien schuldig bevonden, onderhevig 
zijn aan gevangenisstraf met of zonder harden arbeid voor 
€en tij d perk van ten hoogste drie maanden. 

Kennisgevingen te worden gehecht aan de Lijsten opge
hangen in termen van het laatst voorafgaande A rtikel. 

5. Aan elke, in termen van bet laatst voorafgaand ar
tike] aangebeehte lijst zal toegevoerd of aangehecbt zijn 
een kennisgeving geteekend door den Registra tie Ambte
naar, welke kennisgeving in beide, de Engelscbe en Hol
landscbe ta1en zal zijn en in hoofdzaak zal overeenkomen 
met bier aangebechte aanhangsel (B.) 

Vorm van Aanspraak en Bezwaar. 
6. (1) De vorm van aanspraak om als k:iJezer geregi

streerd te worden en de vorm van bezwaar tegen bet op
nemen van den naam van eenig persoon in de voornoemde 
lijst, zal gehecht wor~en a~n de in h~t }aatst voorafgaande 
artikel vermelde kenn1sgev1ng ;en zal In hoofdzaak overeen-

c 
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substance as set forth in Annexure (C) hereto and t;hall be 
signed-

(i.) In the case of a claim ; 

(,a.) By the claimant himself if he is actually rBsi· 
dent in the Colony; or 

(b.) If the claimant is temporarily absent from 
the Colony, by a person resident therein au
thorized by such claimant in writing ; 

(ii.) In the case of an objection by the objector him
self. 

Every such form of daim or objection shall be signed 
in the presence of one witness at least. 

(2.) Any person delivering to the Registering Officer 
any claim to be registered as a vot·er may tender such claim 
in duplicate, and it shall be the duty of the Registering 
Officer when a daim is so tendered to him, upon satisfying 
himself that the contents of the original and duplicate 
are alike, to retain the original and return the duplicate 
to the person who tendered it to him, having first signed 
the same and properly dated it. 

(3.) Every claim to be registered as a voter lodged with 
the Registering Officer shall be open to public inspection 
at the office or house of the Registering Officer or at such 
convenient place w!thin the registration division as may 
be publidy notified by the Registering Officer between the 
hours of 10 in the morning and 5 in the afternoon, except
ing Sunday, for the period between the last day for sending 
in claims and the day fixed by the Registering Officer for 
lodg;ng obj-ections. 

Registering Officer's Du~y with regard to Claims. 

7. It shall be th~ duty of the Registering Officer to 
receive and deal as directed by this Schedule with all 
claims to be registered as voters which are lodged with him 
within the period prescribed for lodging claims whether 
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komen met het hieraan gehechte aanhangsel (C) en zal 
geteekend worden door ; . 

(i) in geval van een aanspraak; 
(a) door den aanspraak makenden persoon zelf, 

inclien hij werkelijk in de· Kolonl~.e woont ; of 
(b) indien die aanspraak makende persoon tijdelijk 

van de Kolonie afwezig is, door een persoon 
· daarin woona.chtig,. die. doqr __ den aanspraak 

1nakenclen persoon daartoe schriftelijk is ge
a u thofl: seerd ; 

(ii) in geval van eien bezwaar, door. den bezwaar ma-
kenden per soon zelf. . 

Elke zoodanige vorm van aanspraak of van bezwaar 
zal geteekend worden in de tegenwoordigheid van ten min

. ste een getuige. 
(2) Eenig persoon, die den Registratie Ambtenaar 

eenige aanspraak om als kiezer geregistreerd te worden doet 
toekomen, kan zulk een aanspraak in duplicaat aanbieclen 
en bet zal de plicht zijn van den Registratie Ambtenaar, 
wanneer een aanspraak op dergelijke wijze bij hem is inge
cliend en nadat hij zich overtuigd beeft dat cle inhoud van 
bet origineel en van het duplicaat met elkaar overeenkomen, 
bet origineel te bewaren ;en bet duplicaat te retourneeren 
aan den persoon die bet hem beeft. aangeboden, nadat hij 
hetzelve eerst geteekend en behoorlijk gedateerd zali hebben. 

(3) Elke aanspraak om als kiezer geregistreerd te wor
den, die bij den Registratie Ambtenaar is ingedi,end, zal 
ter publieke inspectie liggen ten kantore of ten huize van 
d;en Registratie Ambtenaar of op zulk een geschikte plaats 
binnen de Registratie-afdeeling als openbaar bekend ge
maakt moge worden door den Registratie Ambt1enaar, en 
wei tusschen tien uur' s morgens en vijf uur 's nrumiddags, 
behalve des Zondags, voor een tijdperk liggende tusschen 
d~n laatsten dag voor bet inzenden van aanspraken en den 

. dag door den Registratie Ambtenaar bepaald voor bet in
zenden van bezwaren. 

Plicht van den Registratie A mbtenaar met be trekking tot 
Aanspraken. 

7. Het zal de plicht van den Registratie Ambtenaar 
zijn om de aanspraken op registratie als kiezers, die bij hem 
zijn ingediend gedurende bet tijdperk voorges.chreven voor 
bet indienen van aanspraken, te ontvangen ten volgens deze 
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such claims are transmitted through the post or de
livered or sent to him in anv other manner. Immediately on 
the expiration of the period prescribed for lod~ing claims the 
Registering Officer shall frame an alphabe~ICal .hst of. all 
claimants whose names have been lodged with him, whiCh 
list shall be in the form prescribed in Annexure (D) hereto. 

List of Claims to be posted up. 

8. The Registering Officer .shall forthwith post or affix 
the aforesaid list of claimants in the same place or places 
where the provisional list of voters already framed by him 
has been posted or affixed, and as close as possible to the 
said provisional list. The said list of claimants shall rBmain 
80 posted or affixed between the hours of seven in the 
morning and five in the afternoon daily until the date fixed 
by the Registering Officer for the lodging of objections. 
Subjoined or annexed to every such list of claimants posted 
or affixed as aforesaid shall be a notice sig-ned by the Regis
tering Officer, which notice shall be written both in the 
English and Dutch languages, and shaH be in substance as 
set forth in Annexure (E) hereto. 

Registering Officer's Duty as to Objections. 

9.-(1.) At the time and place fixed by the notice men
tioned in section 8, the Registering Officer shall, in every 
case vvhere a person objected to is present. proceed to in
quire into and decide upon every such obje-cfon made to 
him on t'be said clay by the objectors personally or by their 
duly authorized agents; and on such occasion he shall give 
every person objected to an opportunity of being heard 
in ans·wer to such objedion ; and may upon the npplication 
of any person objected to and present as aforesa;d postpone 
the inquiry to a subsequent day if, in his opinion, good 
eause is shown for such postponement : Provided always 
that if any such application for postponement bB alJowe.d, 
the Registering Officer shaH thereupon g:ve notice to the 
objector or to his duly authorized agent, and to the person 
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'Schedule te behandelen, hetzij zulke aanspraken hem per 
post da? wei op eenig·e andere rwijze toegezonden zijn. On
middelhjk na bet verstrijken van bet tijdperk, voorge
schr_even voor liiet indienen van aanspraken, zal de Regis
tratie Ambtenaar een alphabetische lijst opmaken van aile 
aanspraak makende person en, wier namen bij hem zijn 
ingediend, W1elke lijst zal zijn ;jn den v.orm als voorge
schreven in aanhangsel (D) hiervan. 

Lijst van Aanspraken te worden opqehangen. 
8. De Registratie Ambtenaar zal direct de voornoe1ncle 

.lij£t van aanspraak makende personen ophangen of aan
hechten op dezelfde plaats of p)aatsen waar de voorlo6pige 
lijst van kiezers, reeds door hen1 opge1naakt, opgehangen 
·of aangehecht is en wei zoo dicht mogelijk bij de genoemde 
voorloopige lijst. De genoemde lijst van aanspraak makende 
P'~Ysonen zal aldus · aangebecht ·of opg·ehangen blijven 
dagelijks tusschen zeven uur 's morg.ens en vijf uur 's 
ntllmiddags tot op den dag door den Registratie Ambtenaar 
vastgesteJB voor bet indienen van bezwaren. Bij elke 
zoodanige lijst van aanspraak makende personen, op
gebangen of aangebecht, zooals bierboven vermeld, zal 
gehecbt of gevoegd worden eene kennisgeving, geteekend 
door den Registratie Ambtenaar, welke. kennisgeving in 
beide, de Engelsche en Hollandsche ta.len, gescbreven zal 
zijn en in inhoud zal overeenkomren met aanbangsel (E) 
hiervan. 

Plic.ht 'Can den Registratie A mbtenaar met betrekkinu tot 
Bezwaren. 

9. (1) Ten tijde en ter p~natse bij de in artikel 8 ver
melde kennisgeving bepaalcl, zal de Begistratie Ambtenaar 
in elk geval waar een persoon, tegen wien bezwaar 'is 
gemaakt. tegenwoordig is, voortgaan met het instellen van 
·een onderzoek naar en de beslissing over, elk zooclanig 
bezwaar. bij hem op den genoemden datum ingediend door 
cle bezwaar makende personen persoonlijk of door hun 
be.hoorliik geauthoriseerde agenten en bij zulk een ge}egen
heid zal hij aan elk persoon tegen wien bezwaar is gemaakt 
gelegenheid geven om gehoord te worden in antwoord op 
zulk een bezwaar en hij kan op verzoek van eenig persoon 
tegen wien bez\'i·aar is gemaakt n1 die tegenwoorclig is, 
zo0als bierhoven vermeld, bet .onderzoek uitstellen tot een 
volgenden dag, indien volgens zijn ~ordeel1 er eel?- goede 
~·e-den 'is ~.:,angetconcl voor zulk een u:tstel ; met d1en ver-
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objected to, of the date and. place (which shall be within his: 
registration division) on and at which the inquiry into the 
objection will be held or resumed. 

· (2.) In every case vv"here the person objected to is not 
present at the time and place fixed by the notice mentioned 
in section 8, the Reg~stering Officer shall fix a- date _anci 
place (which shall be within his registratio~ division) on 
and at which he shall inquire into and clec:cle upon the 
objection, and s'haH give du~ notice of such place to the 
objector or to his duly authorized agent; and he shaH 
further give to the person the subject of the objection due 
notice that an objection has been lodged, and of the time
and place for the inquiry into such objection. 

Reg'istering Officer's Duty after Claim Received. 

10. V\Tith regard to any claim lodged wit'h the Register-
ing Officer, as aforesaid, either by transmission through the 
post or in any other manner, if the Registering Offi-cer is
satisfied that such claim has been duly signed, filled in, and 
witnessed, he shall add the name of the claimant to his 
provisional list, provided he has not allowed, in manner 
aforesaid, any objection lodged with him against such claim; 
and Rrovided he is satisfied after due inquiry that the claim 
is bona fide, and that the claimant poss-esses the qualifica
tion required by law. If not so signed, fi~lecl in, and wit
nessed. or if he has allowed an objection lodged against
such claim, or if he is not satisfied that the claim is bona • 
fide and that the claimant possesses the said qualification, 
he shall disallow such claim. · 

Printed Forms of Claims and Objections to be Distributed. 

11. The Colonial Secretary shall, a suffi-cient time be
fore the preparation of the provisional lists as aforesaid, 
cause to be supplied to the Registering Officer of everv 
registration division an adequate number of printed form"s
of claim and objection, as set forth in Annexure (C) hereto~ 
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stande evenwel dat in geval zu1k eene aanvraag om uitstel 
·toegestaan wordt de Registratie Ambtenaar daarop kennis 
zal geven aan den bezwaar makenden persoon of aan zijn 
bchoorlijk geauthoriseerden ~gent en aan den persoon tegen 
wien bezwaar is gemaakt, van d1en datum en de pia a ts (die 
binnen zijn Registratie-afdeeling zab gelegen zijn) waarop 
het onderzoek naar bet bezwaar gehouden of bervat zal 
worden. 

(2) In elk geval waar de persoon tegen wien bezwaar 
is gemaakt niet te.genwoordig is op den tijd en ter plaatse 
1>epaald in de in artikel 8 vermelde kennisgeving, dan zal 
do Hegistratie Ambtenaar een dag en plaats bepalen (die 
binnen zijn Registratie-afdeeling moet geJiegen z:ijn) waarop 
hij naar bet hczwaar onderzoek zal doen en er over zal 
beslissen en hij zal behoorlijk kennis geven van zulk een 
plaats aan den bezwaar makenden persoon of aan zijn 
Lehoorlijk geauthoriseerden agent. Verder zal hij aan den 
persoon, tegen wien bet bezwaar is gemaakt, behoorlijk 
kennis geven dat ee,n bezwaar ingedi1end is en van den tijd 
•en de plaats voor bet onderzoek naar zulk een bezwaar. 
Plicht ran den Registratie A mbtenaar na het ontvangen ran 

een A anspraak. 
10. lVIet betrekking tot 1eenige aanspraak, bij den Re

.gistratie Ambtenaar voormeld ingediend, hetzij door middel 
van de post of op eenige andere wijze, zal de R1egistratie 
Ambtenaar, indien hij overtui'gd 1i.s dat zulk een aanspraak 
behoorlijk geteekend, ingevuld en voor getuige geteekend is, 
den naam van den aanspraak makenden persoon aan zijn 
voorloopige lijst toevoegen, mits hij niet op de hiervoren 
gemelde wijze eenig bezwaar, bij hem tegen zulk een 
aanspraak ingediend, erkend heeft en mits hij ervan over
tnigd is, na behoorlijk onderzoek, dat de aanspraak bona fide 
is en de aanspraak makende p:-rsoon de bij de wet vereischte 
kwal'ifi,caties bezit. Indien niet aldus geteekend, ingevuld 
en voor getuige geterekend, of indien hij een bezwaar, tegen 
znlk een aanspraak ingediend, 1erkend heeft, of indien hij 
niet overtuigd is dat de aanspraak bona fide is 1en dat de 
·aanspraak rnakende persoon de gezegde kwalificatie bezit, 
dan zal hij zulk een aanspraak verwerpen. 

Gedrukt Vormen ran Aanspraak en Bezwaar te worden 
uitgedeeld. 

11. De KoloniaJe Secretaris zal, een behoorlijken tijd 
voor bet in orde brengen van de genoemcle voorloopige 
lijsten, den Registrat~e Ambtenaar van elke regi£tratie-
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ancl it shall be the duty of every Registering Officer _to 
supply a reasonable number of such forms to any wh1te 
resident of the registration division who applies for them. 

Duties of Registering Officers after Claims and Objections 
dealt with. 

12. As soon as the Registering Officer shall have deaU 
with, and decided upon, the claims and objections as afore
said, and shall or shall not have added names to, or expunged 
names from, the provisional list in accordance with such 
dealing or decision he shall'-

(a.) Frame a complete alphabetical list of persons who 
shal1' in his judgm;ent be entitled to be registered 
as voters within his registration division. The 
list shall be in the form pres-cribed in Annexure 
(F) hereto; 

(b.) Frame an alphabetical list of persons whose names 
have been removed from the nrovisional list bv 
reason of the allowance of objections lodged again;t 
them, and of persons whose .claims to have their 
names inserted in the list of voters have been 
lodged or handecl in but have been disallmved. 
This list shall be in the form prescribed in An
nexure (G) hereto; 

(c.) Transmit to the Revising Officer hereinafter re
ferred to the said two last-mentioned lists, and also· 
transmit to him an the original claims and objec
tions loclged with or handed in to him. whether 
s11ch claims ancl objecfons have heen allowed hY 
him or not. ·' 

Copies of Lists ]Josted up. 

13. When transmitting the said lists ancl the said 
~laims and objections to th.e Revising Officer, the Regist,~r
Ing Officer shall cause cop1es of the said lists to be posted 
and affixed to the door of or jn some conspicuous place near 
to his offic,e or chYelling house or in some other public 
place or places within the registration divis~on, there b 
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afdeeling doen voorzien van een voldoend aantal gedrukte 
vormen van aanspraak en van bezwaar, zooals bepaald in 
het hieraan gehechte aanhangsel (C) en het zal de plicht 
zijn van elken Registratie Ambtenaar om 'een behoorlijk 
aantal van zulke vormen te verstrekken aan eenig blank 
inwoner der registratie-afdeeling, die daarvoor aanzoek doet. 

Plichten der Registratie A mbtenaren nadat de Aanspraken 
en Bezwaren behandeld zijn geworden. 

12. Zoodra de Registratfie 'Ambtenaar de aanspraken 
en bezwaren, zooa,Js hiervoren vermeld, behandeld en daar

·.over beslist zal hebben en al dan niet namen aan de voor-
1oopige lij st, overetenkomstig de behandeling of beslissing, 
toegevoegd of daarvan verwijderd zal hebben, dan zal hij 

(a) een volledige alphabetische lijst opmaken van per
sonen, di1e volgens zijn oordeel gere:ehtigd zullen 
zijn om als kiezers binnen zijn registratie-afdeeling 
geregistreerd te worden. De lijst zal zijn overeen
komstig den vorm als voorgiCschreven in bet hieraan 
gehechte aanhangse]t (F); 

(b) een alphabetische lijst van personen opmaken wier 
namen verwijp.erd zijn gmvorden van de voorloopige 
lijst ten gevolge van bet erkennen van bezwarcn 
daartegen ingebracht en van personen wier aan
spraken, om hun nan1en in de Jijst van kiezers 
opgenomen te z':en, ingediend of ingehandigd zijn, 
doch niet erkend. Deze lijst zal zijn in den vorm 
voorgeschreven in bet hieraan gehechte aanhang
sel (G); 

(c) aan den Revisie An1btenaar, waarnaar hierin later 
geflefeerd wordt, de twee laatstgenocmde lijsten 
toezenden en hem eveneens doen toekomen alt de 
oorspronkelijke aanspraken en .bezwa:ren bij hem 
ingediend of ingehandigd, hetzij zulke aanspraken 
en bezwaren al dan n!et door hem erkend zijn ge
worden. 

Afschriften van de aangehechte Lijsten. 
13. vVanneer hij de genoen1de lijsten en de genoemde 

·aanspraken en bezwaren aan 3en Revisie Ambtenaar zal 
ioezenden, dan zal de Registratie Ambtenaar afschriften 
van de genoemde lijsten laten ophangen en aanhechten aan 
de deur van zijn hantoor of woonhuis of op een in 11et <_:>og 
vallende plaats, in de nabijheid ervan, of op eenige andere 
pu bli1eke pJaa ts of plaatsen binnen de registra t:!e-afdeelingen, 
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remain for general information between the ~ours o~ seven 
in the morning and five i~ the afternoon da1ly durmg not 
less than fourteen days. 

*There shall be subjoined or annexed to every such 
!jist so posted a Notice ·signed by the Registering O.fficer 
showing the name of the Thevising C?fficer for the. Hegistra
tion Division appointed under 81ectwn 14 hereof, and the 
place at and the date on which such Revising Officer will' 
attend for amending and settling the I_jist of Voters for such 
Registration Division; which date shall not be less than 
fourteen days from the date> when the said notice is posted 
at the office or dwelling house of the Registering Officer. 
Such notice .shall be in both the English and Dutch lan
guage, and shall be in substance in the form set forth in 
Annexure H hereto, and shaH further be published by the 
Registering Officer in the Gazette and some newspaper, if 
any, circurating in the Registration Division. 

Revising Officer. 

14. The Revising Officer for a registration division shall' 
be such person as the Governor may by Proclamation in 
the Gazette appoint. 

Duty of Revising Officer on Receipt of Lists. 

15.* 

Notice to Persons whose Names have been Disallowed by· 
Regz~stering Officers. 

16. The *Registering ·Officer shall also forthvvith give 
notioe by letter posted through the Post Office, or delivered 
in such other manner as he rna y determine, to all persons 
whose claims have been disallowed by the Registering 
Officer or whose names have been removed from the pro
visional list by reason of the allowance of objections made· 
to them, and also to all persons who have objected in 
writing to the right of any person inserted in the said list. 
to be so inserted, or to the right of any ;nerson claiming to 
have his name registered as a voter to be· so registered, a neT 
the *Registering Officer shall notify the fact and the grounds 

*As amended by Governor's Proclamation No. 21 of 1907. 
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ten einde daar te blijven voor algemeene informatie dage
lijks tusscben 7 uur 's morgens en 5 uur 's middags ge
durende niet 1ninder dan vteertien dagen. 

* Aan elke Lijst alzoo aangeplakt zal er eene 
kennisgeving aangehecht of bijgevoe12·d worden, te 
worden geteekend door den Registra tie Ambtenaar, 
.den naa1n aangevende van den Revisie Ambtenaar, 
voor de Registratie Afdieeling, aange.stel'd onder Sektie 
14 hiervan, zo01nede de plaats · alwaar, en den tijd 
waarop zulke Revisie An1btenaar tegenwoordig zal zijn ten 
eincle de Iijst van stemgerechtigden voor zulke Registratie 
Afde'eling te verbeteren, en vast te steJ(len; gemelde datun1 
zal niet bepaald worden minder dan veertien dagen van af 
den datmn waarop gemelde kennisgeving aangeplakt is 
geworden ten kantore of ben buize van den Registratie 
Ambtenaar. Gemelde kennisgeving zal in beide de Engelscbe 
en Hollandsehe talen gepubliceerd worden,_ en zal zijn .over
eenkomstig den vorm zooa]s uiteengezet in Aanbangsel1 H. 
biervan, en zal verder gepubliceerd word'en door den Regis
tratie Ambtenaar in de Gouvernerrients Courant, en een 
nieuwsblad, indien 1er eenige is, circuleerend in de Regis
tratie Afdeeling. 

Revisie A mbtenaar. 
14. De Revisie Ambtenaar voor eene registratie-afdee

ling zal zulk een persoon zijn als de GonV'erneur bij pro
clamatl:e in de Gouvernements Courant zal benoemen. 

Plicht van de Revisie A mbtenaar na Ontvangst der Lijsten. 
15.* 

Kennisgeving aan personen wier namen door de Registratie 
A mbtenaren Dan de hand zijn gewezen. 

16. De *Registratie Ambtenaar zal eveneens cladelijk 
1cennisgeven door mid del van een brief, genost in btet post
kantoor, of afgeleverd op znlke andere wijze als bij moge 
bepa~en, aan aile personen wier aanspraken niet erkend zijn 
geworclen door den Registratie Ambtenaar of wier namen 
van de voorloopige lij.st zijn verwijderd ten gevolge van bet 
erkennen van bezwaren daartegen ingebracbt, en ook aan 
alle personen die .schriftelijk bezwaar gemaakt hebben tegen 
het recht van eenig persoon, opgenomen in de genoemde 
lijst, om a1lzoo daar1n opgenomen te zijn, of tegen bet recht 
van eenig persoon, aanspraak makende om zijn naam a1s 
kiezer geregistreerd te bebben, om alzoo gereg.!streerd te 
worden en cle *Registratie Ambtenaar zal ·bet feit en. de 

·*Zooals geamendeerd door Gouverneur's Proclamatie No. 21 van 1907. 
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for such rejection or removal in the case of cl~imants and 
persons objected to, and in all cases shall notify the J?l~ce 
and date fixed for the holding of the Court of Revision 
as hereinafter provided. 

Procedure on H earina Claims and Objections and Settling 
Lists. 

17. U pan the day so notified as aforesaid the Revising 
Officer shall attend at the stated p}ace and hold a Court 
for the revision of the voters' list for the registration divi
sion for which he is appointed; and it shall be lawful for 
any person whose claim has been disallowed by the Regis
tering Officer, or whose name has been removed from the 
provisional list by reason of the allowance of an objection 
made to it and for every person who has objected in writing 
to the right of any person inserted in the said list to be so 
inserted, or to the right of any person claiming to have his 
nam~e registered as a voter to be so registered, and for any 
person who shall be so objected to to appear before the 
Revising Officer, who shall hear him, and, if he thinks fit, 
take evidence on oath. 

Powers of Revising Officer for Takinq E'Cidence. 

18. The Revising Officer may, if he thinks fit, sumn1on 
before h:n1 and examine on oath, any person whom he shall 
in tho course {)f such inquiry, deem it necessary to examine, 
or may summon any person whom he has reasonable cause 
to believe is in possession of any document necessary for 
the purpose of such inquiry to produce such document, and 
may impose a fine not exceeding £10 on any person duly 
summoned who shall, without lawful cause, refuse or 
neglect to attend, or to produce any such document afore
.said, or to answer any question material to such inquiry; 
and he shall determine all matters brought before him, and 
revise and amend the voters' list according to law. The 
Revising Officer may adjourn his sitting from time to time. 
The Revising Officer shall transmit any such fine as is; paid' 
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gronden voor zulk een verwerping of verwijdering, in het 
geval van aanspraak makende pe.rsonen, en personen tegen 
wien bezwaar is ingediend, bekend maken en zal in aile 
gevallen plaats en datum bepalen voor het houden van een 
Hof van Revisie, zooals hierin nader omschreven. 

W ijze van H andelen in zake het hooren van A anspraken en 
Bezwaren en het vaststellen der Lijsten. 

17. Op den aldus bekend gemaakten dag zal de Revisie 
Ambtenaar tegenwoordig zijn op de aan~ewezen plaats en 
een Hof houden voor bet nazien der kiezerslijst voor de 
registratie-afdeeling waarv:oor hij is aangesteld en eef!ig 
persoon w:i!ens aanspraak niet erkend ~,s geworden door den 
Registratie Ambtenaar, of wiens naam van de voorloopige 
lijst is verwijdercl, ten gev.olge van .bet erkennen van een 
bezwaar daart1egen ingebracht en eenig persoon die schrifte
Jijk bezwaar heeft gemaakt tegen bet recht van eenig per
soon, opgenomen in de genoemde lijst, om alzoo claar in 
opgenom1en te worden, of tegen bet re,cht van eenig persoon. 
die aanspraak maakt om zijn naam als kiezer geregistreerd 
te hebben, om alzoo geregistreerd te worden en eenig per
soon tegen aldus bezwaar gemaakt is, zal bet recht hebben 
om voor den Revisie Ambtenaar te verschijnen ~ die hem zal 
hooren en indien hij zulks wenschelijk oordeelt, getuigenis 
onder eede van hem afnemen. 

JVlacht van den Revisie A mbtenaar om Getuigenis af te 
nemen. 

18. De Reyis;ie Ambtenaar mag, indien hii zulks wen
schelijk oordeelt, dagvaarden en onder eede verhooren eenig 
persoon, die hij in de·n loop van zul'k een wrhoor bet 
wenschelijk mocht oordeelen te ondervragen, of hij mag 
eenig persoon dagvaarden, die hij op goede gronden ve~
onderstelt in bet bezit te zijn van eenig document dat nood1g 
is voor bet doel van zulk een onderzoek, om zulk een docu
ment te produceeren en mag een boete opleggen van ten 
hoogste tien pond sterling op eenig persoon, die behoorlijk 
gedagvaard is en die zonder wettige reden zal weigeren of 
verzuimen tegenwoordig te zij n, of eenig zoodanig document 
voormeld, te pr:oduceeren, of eenige vraag, die voor zulk 
een onderzoek-van be lang is, te beantwoorden en hij zal 
aile voor hem gebra~chte zak!en afhandelen en de kiezerslijst 
volgens wet herzien en wijz-igen. De Revisie Ambten~~r 
mag zijne zitting van tijd tot tijd verdagen. De Rev1s1e 
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to him to a Receiver of Revenue, and shall certify under his 
hand parhculars of any such fines not so paid to the Resi
dent l\Iagistrate or. Assistant Resident lVIagistrate of the 
ljistrict in which the Court of Revision is held, who shall 
thereupon recover suc:1 fines as if they were fines imposed 
in the Court of any such l\~Iagistrate. 

Person whose Name has been Removed or. Claim Disallowed 

on Objection to it must Prove his Qualification. 

19. Every person whose claim has been disallowed by 
the Registering Officers, or whose name has been removed 
frmn the provisional list by reason of the allowance of an 
objection made to it, shall be bound to prove his qualifica
tion to the satisfaction of the Revising Officer and should 
he- not appear either in person or by an agent specially 
authorized in writing, then the claim of such person shall 
be dismissed. 

1¥hen Objector, or Person Objected to, does not appear. 

20. If a person who has lodged a written objection 
with the Registering Officer which has not been allowed 
shall not, either in person or by an agent speeially author
ized in writing appear to make good his objection, then 
such objection shall, without requiring any appearance or 
proof on the part of the person objected to, be dismissed. 
If such objector shall appear, and if the person objected to 
shall not appear, in person, then, in case the objector or 
his agent (if ~e has appeared by agent) shall make oath 
that to the bel:ef of the deponent such ground of objection 
does really exist, then the Revising Officer may, after forth
with inquiring into the grounds of such beiief, either at 
once allow the objection or dismiss it, or make such further 
inquiry on a subsequent day as shall appear just, giving 
no~ice in every .case of a further inquiry to the person 
obJected .to of the date and p1ace when such inquiry shall 
be held. · 
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Ambtenaar zal zulke boetegelden, die hem betaald mochten 
worden, opzenden aan een Ontvanger van Staatsinkomsten 
en zal in geschrifte, door hem onderteekend, aan den Resi
d~nt.l\1agist~aat of Assistent Resident Magistraat van het 
d;stnct waann het Hof van Revisie is gehouden, de bij.,zon
derheden vermelden van zulke boeten niet aldus betaald 
die daarop zulke boetegelden zal innen also£ het boeter~ 
w.aren in het Hof van zu]k een Magistraat opgelegd. 

Een Persoon, wiens Na-am verwijderd of wiens Aanspraak 
niet erkend is geworden :wegens een daartegen ix
gebracht Bezwaar moet zijn K walificatie bewijzen. 
19. Ieder persoon wiens aanspraak niet erkend is ge

worden door den Registratie Ambtenaar, .of wiens naam van 
de Voorloopige I-'ijst verwijderd is, wegens het erkennen 
van een bezwaar daartegen ingebracht, zal verplicht zijn zijn 
kw.al:ficatie t~er genoegdoening van den Revisie Ambtenaar 
te bewijz,en en mocht hij niet verschijnen, hetzij persoonlijk 
hetzij door middel van een schriftelijk speciaal geauthor
iseerd agent, dan zal de aanspraak van zulk een persoon 
van de hand gewezen worden. 

Wanneer de Bezwaar malcende Persoon, of de Persoon tegen 
wien bezwa.ar gemaakt wordt, niet 11erschijnt. 

20. Indien een persoon, die een schriftelijk bezwaar 
heeft ingediend bij den Registratie Ambtenaar, dat niet 
erkend is geworden, niet mocht verschijnen, hetzij per
soonlijk of door middel van een schriftelijk speciaar ge
authoriseerd agent, ten einde zijn bezwaar te staven, aan 
zal zulk een bezwaar van de hand gewezen worden zonder 
dat de verschijning of eening bewijs van den persoon waar
tegen het bezwaar gemaakt <is, vereischt wordt. Indien 
zulk een bezwaar makend persoon zal verschijnen en indien 
de persoon waartegen bezwaar gemaakt is niet persoonlijk 
zal Vlerg,chijnen, dan kan, ingeval de bezwaar makende 
persoon of zijn agent (indien hij door middel van een agent 
is vertegenwoordigd) onder eede verklaart dat volgens de 
overtuiging van den Comparant zulk een grond van bezwaar 
werkelijk bestaat, de Revisie Ambtenaar, na direct onder
zoek naar de gronden van zulk een overtuiging te hebben 
gedaan, of dadelijk het bezwaar erkennen of hetzelve van 
de hand wijzen, of zulk een verder onderzoek in stellen op 
een lateren datum als biUijk zal blijk!en; in elk geval kenn1s 
gevende van zulk een verder onderzoek aan den persoon 
tegen wien bezwaar is gemaakt, van den dag en de plaats 
waarop zulk een onderzoek zal gehouden worden. 
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Costs. 

21. It shall be lawful for the Revising Officer, should it 
appear to hi1n fitting so to do, to adjudge to any person 
obje,cting or objected to such reasonabl~_ costs against the 
adverse party as such Revising Officer shall tax and allow, 
and such costs shall be recoverable in the Court of the 
Resident Magistrate of the district in which the revision 
is held in like manner as costs in a civil a·ction in such 
Court on production to such Court of Resident 1fagistrate 
of the taxed bill of costs certified under tlie hand of the 
Revising Officer. 

Further Duties and Powers ,or Revising Officers. 

22. The Revising Officer s:1all, in revising the voters' 
lists, in addition to the powers conferred on him by the 
preceding sections hereof, perform the duties and have the 
powers following :-

(1.) He shall expunge the na1ne of every person, 
whether objected to or not, whose qualification as 
stated in any list is, on the face of it, insufficient 
in law to entitle such person to be incl'uded therein 
unless, after reasonable inquiry, he shall be satis
fied that such person does possess the necessary 
qualification, and that his qualification on the said 
list is wrongly described, in which case he shall 
rectify the qualification as described on the said 
list : provided that before expunging from a list 
the name of any such person the Revising Officer 
shall cause fourteen qays' notice of the proposal 
to expunge the name and the reasons therefor to 
be given or left at the address of such person as 
g~ven on the said list. 

(Q.) lie shall expunge the name of every person, 
whether objected to or not, who is proved to him 
to be dead or to be an alien : provided the notice 
required in sub-section (1) of this section be given 
to every such alien before his name is expunged. 

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



KIEZERS LIJSTEN EN VERKIEZINGEN. 

Kosten. 
21. De Hevi:::;ie Ambtenaar zal gerechtigd Zl)n mn, 

mocht hij het wenschelijk achten zulks te doen, aan een1g 
bezwaar rnahend persoon of aan een persoon tegen wien 
bczwaar gemaakt wordt, vergoeding van zulke redelijke 
kosten ten nadeelte van de tegenpartij toe te kennen, als 
zulk een Revisie Ambtenaar zal taxeeven en toestaan en 
.zulke kosten zullen invorderbaar zijn in het Hof van den 
Resident lVIagistraa t van het district waarin de revisie be eft 
plaats gevonden, op gelijke w:ijze als de lmsten in een civiele 
zaak in zulk een Hof, bij o.VIerlegging in zulk een magis
iraat.s hof van de getaxeerde kostenrekening, door den 
Revisie Ambtenaar zeltf gecertificeerd. 

1V erdere Verplichtingen en M achten van Revisie A mbtenaren. 
22. De Revisie Ambtenaar zal bij het nazien der kie

zerslijsten behalve de machten hem verleend in termen der 
v.oorafgaande artikelen, de volgende Vterpltichtingen nakomen 
cen de volgende machten bezitten :-

(1) Hij za] den naam verwijderen van elk; persoon 
hetzij er bezwaar tegen gemaakt is of niet, wiens 
kwalificatie als vermeld in eenige lijst, op het 
eerste gezicht volgens wet onvoldoende is on1 zulk 
een persoon het recht te g1even om daar:n opge
nomen te worden, tenzij na redelijk onderzoek hij 
overtuigd zal zijn dat zulk een persoon wel de 
noodige kwalificatie bezit en dat zijn kwalificatie 
op de genoemde Jijst verkeerd is omschreven, in 
welk geval hij de kwalificatie, zooals op de ge
noemde lijst omschreven, zaf verbeteren; met dien 
verstande dat voordat hij den naam van zulk een 
persoon van een lijst zal verwijderen, de Revisie 
Ambtenaar veertien dagen van te voren kennis zal 
doen geven van het voorstel om den naan1 te ver
wij deren, alsook de redenen daarvo.or, te worden 
gegeven of gelaten aan het adres van zulk een per
soon, zooals op de genoemde lijst vermeld. 

·(2) Hij zal den naam verwijderen van ieder persoon, 
hetzij er bezwaar tegen gemaakt is of n:et, wanneer 
het hem bewczen wordt dat hij gestorven is of dat 
hij een vreemdeling is ; mits de in onderafdeeling 
(1) van dit artikel vereischte kennisgeving plaats 
hebbe aan elk zoodanig vreemdel~ng voordat zijn 
naam verwijderd wordt. 
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(3.) Before proceed:ng with an inquiry into the validity 
of any objection he may call upon the person cb-
]. ectincr to furnish securitv for the payment of any 5 ~ 

costs that he may be adjudged to pay. 

Persons whose Names appear on more than one List of 
Voters. 

23. *No person shall be registered as a voter for more
than one registration division. \Vhenever it shall appear 
to the Colonial Secretary that any person is registered on 
the list of voters of more than one registration division he 
shall cause inquiry to be made, and shall determine in 
which registration division such person was bona fide re
siding at the date of the commencement of the registration 
of voters, and shall cause the name of such person to be 
expunged from the list of voters of ev~ry division in which 
it appears other than that of the division in wh;ch he •Nas, 
bona fide residing at the said date. 

Revising Officer may state Case for Opinion of a Judge in 
Chambers. 

24. If the nature of any claim or objection be such 
that the Revising Officer is doubtful" regardmg the decision 
proper to be given upon it, it shall be competent for him 
to draw up a statement of facts, and such statement shall 
be signed by such Revising Officer in attestation of its cor
rectness, and be transmitted by h~m to the Registrar of the 
High Court to be laid before a Judge in Chambers. The
Revising O,ffi,cer shall in like manner state a case for the
decision of a Judge in Chambers at the request of any of 
the parties in any claim or object;on, and such case, when 
so stated, shall be signed by the party at whose request it 
is stated, as well as by the Revising Officer. 

Procedure in such Cases. 
25. The Judge before whom any such statement as 

aforesaid shall be laid may, should the same appear to him 
defective, call for further in£ormation from the Rev!sing 
Officer who transmitted it, and shall give such a decision 

*S€e Governor's Proclamation No. 21 of 1907. 
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(3) Voordat hij voortgaat met bet onderzoek naar de 
geldigheid van eenig bezwaar, mag· hij den bezwaar 
makenden persoon verzoeken securiteit te geven 
voor de betaling van eenige kosten die hem lnoch
ten opgelegd worden. 

Personen wier Namen op meer dan een Kiezerslijst 
voorkomen. 

23. *Geen persoon zal als kiezer geregistreerd worden 
-voor meer dan een registratie-afdeeling. Wanneer het den 
Kolonialen Secretaris mccht blijken dat een:.g persoon op 
·de kiezerslijst van meer dan een registratie-afdeeling ge
registreerd staa t ,_dan zal1 hi j een onderzoek daarnaar la ten 
instellen en zal beslissen in welke registratie-afcleeling zulk 
een persoon bona fide woonachtig was op den clag, waarop 
·een aanvang wera gemaakt met de reg:stratie van kiezers 
,en zal den naam van zoodanigen persoon laten verwijderen 
van de kiezerslijsp van elke afdeeling waarin hij voorkmnt 
behalive van de lijst van die afdeeling waarin hij .op den 
.genoemden datum bona fide woonachtig was. 

De Revisie A mbten,aar ma.g een Zaak t:oor een Rechter in 
camera leggen voor diens opinie. 

24. Indien de aard van eenige aanspraak of bezwaar 
zoodani.g is dat de Rev~sie Ambtenaar in twijfel verkeert 
·om trent bet geven eener juiste beslissing daarover, clan zal 
hij bevoegd zijn eene opsomming der feiten te geven en 
zulk een opsomming zal door den Revisie Ambtenaar voor 
•correct geteekend en door hem gezonden worden aan ·aen 
Registrateur van het Hooger Gerechtshof ter voorlegging 
·aan een Rechter in Camera. De Revisie Ambtenaar zal op 
dergelijke wtijze eene zaak onder opgave van redenen voor 
cl~j besbssing van een Rechter in Camera leggen op verzoek 
·van eenige der partijen in eenige aanspraak of bezwaar-en 
zulk een zaak, indien aldus omschreven, za1~ door de partij 
-op wiens verzoek ze wordt voorgelegd, alsmede door den 
R:evisie Ambtenaar, geteekend moeten worden. 

Procedure in zulke Zaken. 

25. De Hechter voor wien zulk eene zaak als voornoemd 
;gelegd zal worden, kan, indien ze hem onvolledig voorkomt, 
verdere :inli·chtingen verzoe}{len van den Revisie Ambtenaar 

*Zie Gouverneur's Procl.amatie No. 21 van 1907. 
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as to .him shall appear right and proper : the clecis16n of 
such Judge shall be final and conclusive and not subject 
to any right of appeal or revision; and every register of 
voters affected by such decision shall be amended acCDrd
ingly. 

Procedure by Re.vising Officer. 

26. The Revising Officer shall, in all matters connected 
with the revision of the voters' list give his decision in 
open Court, and shall write his initials against every name· 
struck out by him or added by him to any list and against 
every part of any list in which any material mistake has. 
been corrected or material omission supplied, and shall sign 
his name to every page of the Jist so settled and shall then 
write, or caus'e to be written, at the foot or end of each list 
a certificate that the same has been revised and is correct, 
and shall elate and sign such certificate. 

Final Lists. 

27. The lists so settled, certified, dated, and signed 
as aforesaid shall be the complete final registers of voters 
and shall be forwarded by the Revising Officer to the Colo
nial Secretary, who shall cause to be made therefrmn n 
complete register of voters for each registration division- in 
the form prescribed in Annexure (I) hereto. 

Framing of Provisonal List at Subsequent Registration of 
Voters. 

28. It shall be the duty of the Registering Officer in 
framing the provisional list of voters at any registration of 
voters after the first registration made nnder this Schedule 
to insert therein-

(1.) The names of all persons on the existing register 
of voters within each registration division, except 
the names of such persons who on the day upon 
which the registration of voters shall commence to· 
the best of his knowledge and beLef-

(a.) Are dead; 
(b.) Do not reside in the said division; 
(c.) Do not possess the qualification required: 

by law; 
(d.) Are subject to any disqualification. 
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die hem de zaak toezond en zal zultk een uitspraak geven al& 
hem recht en billijk zal voorkomen; de uitspraak van zulk 
een Rechtler zal finaal en afdoende zijn en niet onderworpen 
aan eenig recht van appel of revisie en elk register van 
kiezers dat door zulk een uitspraak aangetast wordt, zal 
dienovereenk<?mstig gewijzigd worden. · 

Procedure van den Revisie A mbtenaar. 
26. De ReviS'i.e Ambtenaar zal in aUe zaken die in 

betrekking staan met de revisie van de k!ezerslijst, zijne 
beslissing in open hof geven en zal zijn initialen plaatsen 
bij elken doorgehaalden of bijgevoegden naam op eenige 
lijst en bij elk gedeelte van eenig"~e lijst, waarin eenige 
belangrijke fout hersteld of eenige belangrijke uitlating 
ingevoegd is en zal zijn naam teekenen op elke bladzijde 
van de aldus vastgestelde lijst en zal dan aan den voet of 
het einde van elke lijst een verklaring schrijVlen of laten 
schrijven ten effecte dat zij herzien en correct is en zal zulk 
e>en verklaring dateeren en teekenen. 

Finale Lijsten. 
27. De alclus vastgestelde, gecert:ficeerde, gedateerde 

en geteekende hjsten voornoemd, zullen de volledige finale 
kiezers-registers zijn en zullen door den Revisie Ambtenaar 
aan den Ko~onialen Secreta.ris opgezonden worden, die 
daarvan een vol1edig register van kiezers voor elke regis
tratie-afdeeling in den vorm als voorgeschreven in het 
hieraan gehechte aanhangsel (I.) zal laten opmaken. 

Opmaken van een Voorloopige Lijst bij een 'colgende 
registratie van K iezers. 

28. De Registratie Ambtenaar zal verplicht zijn om bij 
het opn1aken der voorloopige kiezerslijst bij eenige regjs
tratie van kiezers, na de eerste registratie in termen van 
dit gedeelte der schedule gehouden, daarin op te nemen: 

(1) de namen van alle personen op het bestaande regis
ter van kiez,ers binnen elke registratie-afdeeling, 
behalve de namen van zulke personen, d:e op den 
dag waarop de registratie van kiezers zal beginnen, 
volgens zijn beste kennis en geloof, 
(a) gestorven zijn; 
(b) niet in de genoemde afdeeling wonen ; . 
(c.) niet ae- hij de wet vereischte kwalificatie be

zitten; 
(d) onderhevig zijn aan eenige diskwalificatie. 
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(2.) The names of all persons not on the existing regis
ter of voters who possess, to the satisfaction of the 
Registering Officer, the necessary qualifications to 
have their names inserted on the list of voters for 
such registration division . 

. Power of Registering Offic.er to Demand Information con

cerning Voters from Officials. 

29. In the performance of his duty every Registering 
<Offi·cer shall have the power and is hereby required to 
demand all necessary information from any Registrar of 
Births and Deaths, member of any police force, or any 
other public official, the Town Clerk of any Municipality, 
the lVIanager or Secretary of a Mining Company, or any 
otJwr en1ployer of labour, or any householder as defined in 
regulations made under this Schedule, so as to enable him 
to identify any person or to ascertain the resiclenoe of any 
person, or whether he is dead or whether he is qualified 
or disqualified to be registered as a voter, and any person 
who shall wilfully omit, or refuse, or unreasonably delay 
·to give such information in his power as he is asked 'by any 
Registering Officer to give shall be liable on ·conviction to 
a fine not exceeding ten pounds, and, in default of payment, 
to imprisonment with or without hard labour for a period 
·not exceeding one month. 

Penalties. 

30. If a;ny Registering or Revising Officer
2 

or any officer 
,~nnployed in connection with the registration of votes, shall 
be guilty of any wilful misfeasance or wilful negligence, 
either in commission or omission in contravention of the 
provisions of this Schedule, .or any Regulations made or 
instructions given thereunder, he shall b-e liable upon con
viction to a fine not exceeding fifty pounds, and, in default 
-of payment, to imprisonment with or without hard labour 
·1or any per!od not \'·weeding six months. 
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(2) de namen van allie personen n:,et voorkomende op 
het bestaande register van kiezers die naar de 
overtuiging van den Registratie Ambtenaar de 
noodige kwalificaties bezitten om hun namen op, 
genomen te zien in de lijst van kiezers voor zulk. 
een :vegistratie-afdeeling. 

Macht van den Begistratie A mbtenaar om 'Can A mbtenaren; 
Informatie te eischen aangaancle Kiezers. 

29. In de uitoefening zijner plichten zal elk Registratie 
Ambtenaar de macht hebben en wordt hierbij van hem 
verlangd al1e informati~e te eischen van eenig Registrateur 
van Geboorten ep. Sterfgevallen, Lid van eeni.ge Politie
macht of eenig ander' publiek ambtenaar, de Stadsklerk 
van eenige lVI:unicipa11iteit, de Bestuurder of Secretaris eener 
Mijn maatschappij, of eenig ander werkgever, of eenig 
Jiuishouder zooals omsd1reven in regulaties in termen van 
deze Schedu]~ gema.akt, ten einde hem in staat te steHen 
om eenig persoon te identificeeren, of om z~~ch te vergewjssen 
van de woonplaats van eenig persoon, of dat hij gestorven, 
gekwalificeerd of gediskwalificeerd is om als kiezer geregis~ 
treerd te worden en eenig persoon die moedwillig mocht 
verzuimen, of weigeren of onredelij,k vertragen zulke ·in-
lichtingen te geven, welke het in zijne macht staat te ver
strekken en die hem door eenig Registra tie 'Ambtenaar ver
zocht zijn te geven, zal, indien schuldig bevonden, onder
hevig zijn aan een boete van ten hoogste tien pond en bif 
gebreke van beta ling, a an gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid voor een tijdperk niet te hoven gaande een 
maand. 

Straffen. 

30. Indi~en eenig Registratie Ambtenaar, ?f Revisi~ 
Ambtenaar, of eenig ambtenaar, geemployeerd 1n verband. 
met de re.gistratie van kiezers, schu)dig zal zijn a~n eenig~_ 
opzettelijke overtreding of opzettelijk~e nala t1gheid, ~1etz1] 
in uitvoering of verzuim, bij overtre~ing d~r bepal.Ing~n 
dezer schedule, of van eenige regula ties of mstructies ~n 
term en daarvan uitgevaardigd, dan zal hij, in~ien &chuldig 
bevonden, onderhevig zijn aan een boete niCt te bo_V~en · 
gaande vijftig pond en bij gebreke van .betaling, aan ~~eva~
genisstraf met of zonder harden arbmd voor een t·:]dperK 
niet te hoven gaande zes rnaanden. 
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,o ffcnccs by Officers employed in Begistration of Voters. 

31. If, in the opinion of the Colonial Secretary, any Re
gistering Officer or Revising Offi.cer, or any other officer 
employed in connection with the registration of voters, has 
been guilty of any wilful act or default contrary to the pro
visions of this Schedule or any Regulations made or instruc
tions given thereunder, the Colonial Secretary may, by 
writing under his hand, after ·calling upon any sucii officer 
to furnish any explanation he may think fit personally or 
in \Vriting, ancl after considering such explanation, advise 
the Governor to declare forfeited under this section the 
whole or any portion of the remuneration payable to such 
offi.cer for services perfor1ned under the provisions of this 
Schedule, and the Governor may & thereupon declare the 
whole or part of such remuneration forfeited. 

Penalty for False Statements in Claims. 

32. Every person who knowingly makes any false state
ment of fact in any claim sent in by him to the Registering 
Officer to be registered as a voter shall be liable, on convic
tion, to a fine not exceeding one hundred pounds, and, in 
default of payment, to imprisonment, with or without hard 
labour, for a period not exceeding twelve months, or to such 
imprisonment without the option of a fine, or to both such 
fine and such imprisonment. 

Offences relating to Procuring Reaistration. 

33. Every person who shall by himself or any other 
person instigate, procure, or attempt to r.rocure, or take 
part in procuring the registration-

(i.) Of himself or any other person-

(a.) 'As a voter in or for more than one registration 
division; or 

(b.) As a voter n1ore than once in the same regis
tration division; or 

·(c.) }{no wing that he or such other person has not 
the qualification required by law for such regis
tration; 
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Overtreclingen van A mbtenaren ge-employeerd bij de 
registratie van Kiezers. 

31. Indien, volgens bet oordeel van den Kolonial€n 
Secretaris eenig Registra.tie Amhtrenaar of Revisie Amb
tenaar of eenig ander amhtenaar, geemployeerd in verhand 
met de registratie van kiezers, zich schuldig heeft gemaakt 
aan eenige opzettelijke daad of verzuim. in strijd met de 
bepalingen van deze schedule of van eenige regula.ties of· 
instructies in termen daarvan uitgevaardigd, dan kan de 
Koloniale Secretaris, nadat hij zulk een amhtenaar 
heeft verzocht een verklaring te geven, zooals hij die moge 
wenschen, hetzij persoonlijk of in geschrifte en nadat hij 
zulk een verklaring in consideratire genomen heeft, den 
Gouverneur schriftelijk adviseeren om in termen van dit 
artikel, de geheele of gedeelte~ijke hetaling van zulk een 
amhtenaar voor de dlensten door hem gedaan in termen · 
van de hepalingen van deze scheilule, verheurd te verklaren 
en de Gouverneur mag daarop de geheele of een gedeelte 
van zulke geldeli]ke helooning verheurd verk1iaren. 

Straf voor Valsc.he Verklaringen in Aanspraken. 
32. Ieder persoon die dreshewust eenige valsche opgave 

van feiten doet in eenige aanspraak door hem aan den. 
Registratie- Amhtenaar ingezonden ;met bet doel om als 
ldeZJer geregistreerd te worden, zal, indien s.chuldig he
vonden, onderhevig zijn aan een hoete, niet te hoven gaande 
een honderd pond sterling en hij gehreke van hetaling aan 
gevangenisstraf met of zonder harden arheid voor een tijd
perk niet te hoven gaande twaalf maanden, of aan zu)k een 
gevangenisstraf zonder optie van boete of aan heide zulk 
een hoete en gevangenisstraf. 

Misclaclen met betrekking tot het verkrijgen van Registratie. 
33. Ieder persoon die zelf of door iemand anders, er 

stappen toe neemt, verkrijgt of tracht te verkrijgen of deel 
neemt in bet verkrijgen van de registratie 

(i.) Van hemzelf of van iemand anders-
(a) als kiez,er in of voor meer dan een registratie- · 

afdeeling of; 
(b) a]s kiezer meer dan eens in dezelfde registratie

afdeeling of ; 
(c) wetende dat hij of zu}lk: een ander persoon niet 

de hij de wet vereischt.e kwarficatie voor zulk 
een registratie hezit, 
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· (ii.) Of a fictitious person ; 
shall be guilty of an offence and liable on conviction to the 
penalt:es hereinafter prescribed for the offence of persona
tion. 

Voters' List not inralidated by reason of certain Omissions. 

34. No voters' list shall be invalidated bv reason that it 
·shall not have been ·affixed ih every place and for the full 
t~me hereinbefore required; but nothing herein contained 
·shall be construed to exempt the Registering Offi.cer or other 
persons charged with the duty o.f publishing such list as 
·aforesaid frmn t~e penalties prescribed for his neglect or 
wilful default. 

Written Authorizations not liable to Stamp Duty. 

35. Anything in the Stamps and Licenses Ordinance 
1903, or any amendment thereof notwithstanding no stamp 
duties shall be charged upon any declaration made or any 
authorizat:on in writing issued for the purposes of any 
provision of this Schedule relating to registration of voters 
·or revision of voters' lists. 

Rectification of Omissions. 

36. If, through any accident, anything required by law 
to be done in the preparation or transmission of any voters' 
list is omitted to be done, the Governor rnay order such 
·steps to be taken as 1nay be necessary to rectify any such 
omission, and he may from time to time alter any form 
hereto annexed in such manner as may be necessary for 
the better ·Carrying out of the provisions of this Schedule, 
and may prescribe any other forms, and make, amend, and 
repeal all such regulations as may be necessary for the said 
purpose. 

PART II. 

Rlection of 1'1I embers of Legislatire Assembly. 

37. Part II. of this Schedule shall apply to a11 elections 
·of members of the Legislative Assembly -constituted under 
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(ii.) van een niet bestaand persoon ; 
zal schuldig zijn aan een overtreding en zal, indien schuldig 
bevonden, onderhevig zijn aan de straffen door de wet bier 
in later bepaald voor de misdaad van verpersoonlijking. 

Kiezerslijst niet ran onwaarde ten gevolge ran zekere 
verzuimen. 

34. Geen kiezerslijst zal van onwaarde zijn ten gevo1ge 
van het niet ophangen op elke pl'aats en gedurende de hier
voren bepaalden vollen tijd; maar niets hierin vervat, zal 
zoo uitgelegd worden dat het den Registratie Ambtenaar, 
of ander persoon belast met het publiceeren van zulk een 
lijst als voornoe1nd, vrijwaart van de straffen voorgeschreven 
voor een verzuim of opzettelijke nalatigheid van zijn kant. 

G·cschreven Volmachten niet onderh;evig aan Zegelrechten. 
35. Niettegenstaande eenige bepaling in de " Zegel

rechten en Licentien Ordonnantie, 1903" of eenige amen
dement daarvan, zullen geen zegelrechten geheven worden 
op eenige verklaring die afgelegd wordt of eenige geschreven 
volmacht, gegeven voor de doeleindten van eenige bepaling 
van deze schedule met betrekking t.ot de registrat:e van 
kiezers of het herzien der kiezerslijsten. 

H erstel van verzuimen. 
36. Indien bii ongeluk iets dat volgens wet gedaan had 

moeten worden in verband met het in orde brengen of 
het opz1enden van eenige kiezerslijst verzuimd is te doen, 
dan kan de Gouverneur bevelen dat zoodanige stappen 
genomen zullen worden als noodig mo~ten zijn om zulk 
een verzuim te herstellen ·en hij mag van tiid tot tijd eenigen 
hieraan gehechten v:orm op zulk een wijze veranderen ais 
noodig mocht zijn voor de betere uitvoering der bepalingen 
van deze Schedule, en kan eenige andere vormen voor
schrijven en aile zulke l'legulaties maken, ame:iideeren en 
herroepen al's noodig mogen zijn voor het gezegde doeleinde. 

DEEL II. 

Verkiezingen van Leden van de W etgevende Vergadering ·-

37. Deel II. van deze Schedule zal be trekking hebben 
op aile verkiezingen van Led en van de· \V etgevende V er--
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·these Letters Patent, and any election of a member of such 
Legislative Assembly shall take place in the manner herein
.after prescribed . 

. Nomination of Candidates for the Legislative Assembly and 

Proceedings thereupon. 

38.-(1) Upon a day named in a Proclamation qy the 
·Governor the person appointed in that behalf (hereinafter re
Jerred to as the Returning Officer) shall hold at a place stated 
in the said Procla1nation a 12_ublic Court for the nomination 
of persons proposed as me1noers of the Legislative Assembiy 
for the electoral division mentioned therein ; and every such 
person shall be nominated by some registered voter for such 
division, and such nomination shall be seconded by some 
oth2r such voter. 

(2.) In case it shall happen that oniy one person is 
nominated as aforesaid, then the person so nominated shall 
forthwith be declared to be duly ellected; but in case the 
nu1nber of persons so nominated is more than one, the 
Returning Officer shall fix a date upon which a poll shall be 
taken for the eledion of a member of the said electoral 
division, not being less than five clear a:ays from the day ')I 
nc mination (subject to the provisions hereinafter contained 
in this section), and the poll shaJl take place accordingly 
an cl shall commence at eight o'.clock in the mOrr:ting and 
close at eight o'clock in the evening. The Returning Officer 
shall forthwith give public notice of such date in some news
paper ·circulating within the electoral division, and at such 
conspicuous places in such divjsion as he may deem neces-
sary for giving information of such po1ling. 

(3.) Before fixing a day on which a poll shall be taken 
under the .last precedjng sub-section, the Returning Officer 
shall require of every person nominated as a'foresaid a 
deposit of £50, or such security for the said sum as the 
Returning Officer may deen1 sufficient, and ont of such su~ 
there shaH be paid a pro rata share of the expenses me11· 
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,gadering daargest'eld in termen van den Open Briet en 
.eenige v~rkiezing van een lid van zulk een W etgevende 
Vergadenng zal plaats hebben op de wijze als hierin nader 
is voorgeschreven. 

N omineeren van Candidaten voor de W etgevende V ergade
ring en de daarbij te volgen procedure. 

38. (1)- Op een bij proclamatie door aen Gouverneur 
vast te stellen dag za1 de persoon daartoe aangesteld (hierin 
later te worden genoemd de Versla.ggevende Ambtenaar) 
{)p een in de genoemde proclamatie te vermelden plaats een 
publiek Hof houden voor de nominatie van personen voor
:gesteld als led en van de W etgevende V ergadering voor de 
daarin vermelde kiesafdreeling en elk zoodanig persoon zal 
door eenig geregistreerd kiezer voor zulk een kiesafdeeling 
worden .ge'nomineerd en zulk een nominatie zal gesecondeerd 
worden a oar een anderen kiezer. 

(2) Ingeval het mocht voorkomen dat slechts een per
-soon op voormelde wijze wordt genomineerd, dan zal de 
aldus genomineerde persoon direct verklaard worden behoor
lijk verkozen te zijn; doch ingeva1 het aantal personen, 
aldus .genomineerd, n1eer dan een bedraagt. dan zal de 
Verslaggevende Ambtenaar een datum bepalen waarop een 
stemming zal plaats vinden voor de verkiez1ng van een lid 
voor de genoemde kiesafdeeling, niet minder dan vijf valle 
dagen na den datum der nominatie (onderhevig aan de 
hierna in dit artikel opgenomen bepalingen) en de stemming 
zal dienovereenkomstig pi1aats hebben en zal aanvangcn 
om acht uur 's mm·gens en om acht uur 's avonds gesloten 
worden. De Vierslaggevende Ambtenaar zal direct open
baar kennis geven van zulk een datmn in eenig nieuwsblad 
dat binnen ·de kiesafdeeling circuleert en op zulke in het 
oog vallende plaatsen in zulk een afdeeJing als hij noodig 
moge oordeelen voor het bekend maken van zulk een 
·stemming. 

(3) v oor het bepalen van een dag' waarop de stemming 
zal plaats hebben in termen van de laatst voor afgaande 
'Onderafdeeling, zal d1e V erslaggevende Ambtcnaar van ieder 
persoon, die genom;neerd is als hierboven omschreven, 
·eischen, dat hij vij~tig pond sterling deponeert of zulk een 
·securiteit geeft voor de-genoemde sam ,als de Versla.ggevende 
Ambtenaar voldoende mocht oorcleelen en van zulk een som 
:zal een pro rata aandeel betaald worden van de uitgaven 
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tioned in section 41 hereof. In no case shall such pro rata· 
share exceed the amount of such deposit or security as 
aforesaid. 

In case any person so r·equired shall not forthwith 
deposit such sum or give security as aforesaid, he shall be 
deemed and taken not to be nominated as a candidate for an 
election. 

· (4.) At any general election of members of the Legisla
tive Assembly the date of the nomination of persons proposed 
as members thereof shall be the same in each electoral 
division of the Colony, and all polls shall, so far as prac-
ticable, be taken on the same day in all electoral divisions .. 

Dirision of Elec.toral Dirisions into Polling Districts. 

39.-(1.) The Governor may by Proclamation in the 
Gazette divide any electoral division into so many polling 
districts as he may deem necessary for more conveniently 
carrying out the provisions of this Part of this Schedule, 
and may in like manner from time to time and for like 
purposes increase or decrease the number of such districts-, 
or alter or adjust the boundaries thereof. 

(2.) vVhenever any electoral division has been divided 
into poll'ing districts, or any increase, decrease, alteration, 
or adjustment of such districts has been made uncl·er the 
powers of this section, the Colonial Secretary shall take all" 
steps as may be necessary for the purpose of compiling from 
the register of vot·ers of the electoral division a register of 
voters for each polling d!strict,. consisting of the voters of 
the electoral division resident in such polling district. 

Polling Stations. 

40. For the purposes of the poU to be taken as aforesaid. 
there shall be one polling station at a convenient place to 
be determined by the Governor within each electoral divi
sion, or, if an electoral division is divided into polling dis
tricts, then within each such polling district. Notice shall 
be given to the Returning Officer not later than the day of 
nomination of the place where every polling station ~hall 
be, and such notice shall be published in some newspaper 
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vermeld in artikel 41 hiervan. In geen geval zall zulk een· 
pro rata aandeel bet bedrag van zulk een ·starting of securi-· 
teit voornoemd mogen overschrijden. 

Indien eenig persoon, die aldus is· aangezocht, niet 
dadelijk zulk een som zal deponeeren of securiteit als voor
noemd geven, dan zal hij beschouwd en geacht worden niet 
genomineerd te zijn als een candidaat voor eene verkiezing. 

( 4) Bij eenige algemeene verkiezing van I eden van de 
Wetgevenae Vei.gadering zal de dag der nmninatie van 
person en, die voorgesteld worden als led en daarvan, zoover 
mogelijk, dezelfde zijn in elke kiesafcleeline- van de Kolonie , 
en alle stemmingen zulJ:en op denzelfden dag plaats bebben 
in aile kiesafdeelingen. 

Verdeeling der Kiesafdeelingen in Stemdistricten. 
39. (1) De Gouverneur kan bij proclamatie in de Gou

vernements Courant eenige kiesafdeeling in zoovele sten1-
·districten verdeelen als hij noodig moge oordeelen voor bet 
gemakkelijker uitvoeren der bepa}ingen van dit gedeelte der 
schedule en kan op gelijke wijze van tijd tot tijd en voor 
dergelijke doeleinden bet aantal van zulke districten ·ver
meerden of verminderen of de grenzen ervan wijz1gen of 
vaststellen. 

(2) W anneer eeni.ge kiesafdeeling in stemdistricten ver
deeld is geworden, of · eenige vermeerdering, vermindering, 
wijziging of voststelling van zu)ke districten plaats gehad 
hebben in term en van dit artikel, dan zal de Koloniale. 
Secretaris alle stappen nemen die nodig mogen zijn voor 
bet doel om een register van kiezers op te maken voor elk 
stemdistrict, uit bet register van kiez1ers voor de kiesaf
deeling, bestaande uit de kiezers der kiesafdeeling die in 
·zulk een stemdistrict woonachtig zijn.· 

Sten~bureaux. 

40. Voor de doeleinden van de stemming, te worden 
gehouden als voornoemd, zal er een stembuf\eau zijn op 
een geschikte plaats, te worden bepaaM door den Gouver
nel)r binnen elke kiesafch:'eling, of, indien een kiesafdeeling 
verdeel~d is in stemdistricten dan binnen elk zoodanig stem
district. Niet later dan de dag der nominatie zal kennis 
gegeven . worden .aan den verslaggevend ambtenaar, van de 
plaats waar elk stembureau zal zijn en zulk een kennis
geving za]i gepubliceerd worden 'in eenig nieuwsblad dat 
·circuleert in de kiesafdeeling en op zulk een andere wijze 
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circulating in the · electoral division, and in such other 
Inanner as the Governor may prescribe. The determination 
of the Governor as to the place of polling stations shaH be 
notified by the Colonial Secretary in the Gazette. 

Elect·ion Arrangements. 

41. For all elections the Returning Officer shall provide 
such ·compartments, desks, ballot-boxes, papers, stamping 
instruments, copies of register of voters, and other things, 
appoint Presiding Offi.cers and PoUing Officers, and do such 
other acts and things and make such arrangements to facili
tate the taking of the poll as he ma,y deem advisable for 
effectually conducting the election. Everything done by 
the Returning Officer under this se.ction shall be in the first 
instance paid by the Colonial Treasurer, who shall recover 
from each candidate for election his pro rata share of any 
such expenses as hereinbefore provided, exclusive of the 
initial expenditure incurred in providing such compart
ments, desks, ballot-boxes, and stamping instruments afore
said. 

Presiding Officer at Polling Station. 

42. The Presiding Officer and other officers at the poll
ing station shall keep order thereat, shall regulate the num
ber of voters to be admitted at a time, and shall exdude all 
other persons except the Returning Officer, the clerks, the 
agents of the candidates, and the constables on duty. 

Retirement of Candidate from Contest. 

43. If after a poll has been appointed at any election 
any candidate nominated for election shall be desirous of 
retiring from the candidature, he may, not ]tater than three 
days before the clay of polling, sign and deliver a notice of 
his retirement to the Returning Officer. W·ho on receipt 
thereof shall, if the number of candidates is by such retire
ment reduced to one, declare ~he remaining candidate to be 
on that clay duly elected; and if the said number is not so 
reduced, shall omit the name of the person so retiring from 
the list of candidates, and such person shall not be capable 
of being el!ected at such election. 
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als de Gouverneur moge voorschrijven. De beslissing van 
den Gouverneur met betrekking tot de plaats der stem
bureaux zal door den Kolonialen Secretaris in de Gouverne
ments Courant bekend gemaakt worden. 

M aatregelen 'L'Oor Verkiezingen. 

41. Bij aile verkiezingen zal de Verslaggevend Ambte
naar zorgen voor zulke vertrekken, lessenaars, stembussen, 
papieren, stempels, afschriften van kiezerslijsten en andere 
zaken, Voorzittende Ambtenaren en Stemopnem'ers be
noemen en zulke andere zaken en dingen doen en zul\ke 
maatregelen treffen ter vergemakk!elijking van het stemmen, 
als hij wenschPlijk moge achten voor een degelijke Ieiding 
der V'erkiezing. Voor alles dat door den Verslaggevend 
Ambtenaar in termen van dit artikel gedaan wordt zal in 
de eerste plaats betaald worden door den Kolonialen Thesau
rier, die van ieder candidaat voor een verkiezing zijn pro 
rata aandeel van al zulke onkosten als hierboven vermeld 
zal terug vorderen, met uitzondering van de eerste onkosten 
gemaakt voor zulke vertrekken, lessenaars, stembussen en 
stempels voornoemd. 

Voorz·ittend ambtenaar op het Stembureau. 

42. De Voorzittend Ambtenaar en andere Ambtenaren 
op het stembureau zullen aldaar de ord1e bewaren, het aantal 
kiezers, die tegelij~ toegelaten zullen worden, regelen en 
zullien alle andere personen buiten sluiten, behalve de 
Verslaggevend Am.btenaar, de Klerken, de Agenten van de 
candidaten en de opwachtstaande politiediena,ren. 

Terugtrekking Tan Candidaten ran de Verkiezing. 
43. Indien, naclat een stemming zal zijn bepaald bij 

eenige verkiezing, eenig candidaat die genomineerd is voor 
verkiezing, zich mocht wenschen terug te trekken van de 
candidatunr, dan mag hij, niet later dan drie dagen v66r 
den dag der stemming, een door hem geteek!ende kennis
geving van zijn terugtrekking aan den Verslaggevend 
Ambtenaar do en toekomen, die, na ontvangst daarvan, 
indi1en het aantal candiclaten door zulk een terugtrekking 
tot een is verminderd, verklarf'n zal dat de overgebleven 
candidaa t op dien dag behoor1ijk gekozen is en indien het 
genoemde aantal niet a] zoo verminderd is, dan zal hij den 
naam van den zich terngtrekkenclen persoon van de lijst der 
candiclaten verwijderen en ~mlk een persoon zal niet bevoegd 
zijn om bij een zoodanige verkiezing verkozen te worden. 

D 
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Candidate's Agents. 

44. Every candidate may, if he think fit, appoint by 
writing, under his hand, a person to represent him at the 
polling station to see that the votes are fairly taken, and 
n1ay also appoint, in writing, an agent to represent him at 
the counting of the votes by the Returning Officer. 

Place where Vote is to be Recorded. 

45. No person whose name is not inserted in the register 
of voters for an electoral1 division shall be permitted to vote 
in such division for any member of the IJegislative Assem
bly, nor shall any person be permitted to record his vote 
elsewhere than at the polling station of such division, or if 
SlJeh division is divided into polling districts, elsewh.-~re 
than at the po1ling station of such po1ling district for which 
he is registered as a voter save as is in this section provided; 
provided always that such register for the time being shall 
for all purposes be deemed and taken to be conclusive proof 
of the right to vote in such electoral division or polling 
district of every person whose name is inserted therein; 
provided, further, that if an electoral division is divided into 
polling districts such person shall be permitted to vote at a 
polling station in the electoral division for which he is l'egis
terecl other than the polling station of the polling· district for 
whi.ch he is reg·istcred, if before voting- he shall sign a 
dedaration in a form to be prescribed by the Governor and 
notified by the Colonial Secretarv in the Gazette. 'A]] sncb 

. clc'rhratio~1s may be taken by the Presiding Offi-cer of the 
polling station nt which such person desires to vote, and 
shall he kept by him and forwarded to the R.etnrning Officer, 
and shall he onen to inspection hv the public at all reason
ab1Je timt('S. No stamp duty shall he payable on any such 
dechra.tion. 

Rnquiries as to Right to Vote. 

46. No inquiry shall be made at anv election as to the 
right of any person to vote, except that the Presiding Officer 
may himself, at the request of the agent of any eandidate, 
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Agenten 't:an een Candidaat. 
44 ... Elke candidaat mag, indien bij zulke wenschelijk 

acbt, biJ een door hem geteekend scbrijven, een persoon 
aanstellen die hem in het stembureau zal vertegenwoordi
gen, ten einde toe te zien dat de stemmen eerlijk worden 
opgenomen en mag evenzoo sobriftelijk een agent aan
stellen o1n hem te vertegen vvoordigen bij bet tell en der 
stemmen door den V erslaggevend Ambtenaar. 

Plaats waar de Stemmen moeten worden Opgenomen. 
45. Geen persoon wiens naam niet opgenomen is in 

het register van kiezers voor een kiesafdeeling zal toege
laten worden om te stemmen in zulk een afdeeling voor 
eenig lid van de W etgevende V ergadering, nocb zal bet 
eenig persoon worden veroorloofd zijn stem uit te brengen 
op een andere plaats dan op bet stembureau van zulk een 
afdeeling, of indien zulk een afdeeling verdeeld is in stem
districten, op een andere plaats dan op het stembureau van 
zulk een stemdistrict, waarin hij als kie.z1er geregistreerd 
staat, bebalve as in dit artikel voorgescbreven; met dien 
verstande evenwel dat zulk een register op dat oogenblik 
en voo:r aHe doeleinden geacht en beschouwd zal worden 
afdoend bewijs te. zijn voor het recbt tot stemmen in zulk 
een kiesafdeellng of stemdistri:ct van elk persoon wiens naam 
daarop voorkomt; met dien verstande verder dat indi,en een 
kiesafdeeling in stemdistricten is verdeeld, het zulk een 
persoon veroorloofd zal zijn om te stemmen op een stem
bureau in de- k~esafdeeling waarvoor bij geregistreerd is, niet 
zijnde het Ste1nbureau van het stemdistrict waarvoor hij 
geregistreerd is, indien hij, alvorens te stemmen een ver
klaring zal teekenen in een door den Gouv1erneur voor te 
sehrijven vorm en door den Kolonialen Secretaris in de 
Gouvernements Courant bekend gemaakt. Al~e dergelijke 
verklaringen knnnen afgenomen worden door den Voor
zittend Ambtenaar van bet stx.---mbureau alwaar zulk een 
persoon vvenscht te stemmen en zullen door hem bewaard. 
en aan den V erslaggevend Ambtenaar opgezonden worden 
en zullen voor inspect;e door het publiek op aile ~ede"lijke 
tijden opengesteld worden. Er za 1! geen zegelrecnt op zulk 
Hme verklaring betaalbaar zijn. 

Onderzoek naar het Recht om te Stemmen. 
46. Geen onderzoek zal worden ingestelli bij eenjge 

verkiezing naar het recbt van eenig persoon om te stemmen, 
behalve dat de VoorziUend Ambtenaar zelf, op verzoek van 
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put to any voter the following questions, or any of them, 
and no other :-

(1.) Are vou the person whose name appears as A. B. 
on the register of vot('rs in this division? 

(2.) Have you already voted at this election in this or 
any other electoral division? 

And no person '\Vho shall refuse to answer any sue~ que.s
tion or who shaH not answer the first of such qnestwns 1n 
the ~ffirmative ancl the second of such questions absolutely 
in the negative shall be permitted to vote. 

Penalty for False Answers. 

~17. Any person who shall \vilfully make a false answer 
to any of the questions in the last preceding section shall 
be liable, on conviction, to a fine not exceeding fifty pounds, 
and, in default of payment, to imprisonment. with or with
out hard labour, for a period not exceeding three months. 

One Vote to be giren by each Voter. 

-18. Every voter sha11 be entitled to give at any elecfon 
only one Yote. 

.L1fanner of Voting. 

49. The voting at a11 elections held under this Schedule 
shall be by baHot, which sha11 be conducted in substance 
and as nearly as possible in the n'lanner hereinafter pre
s~rihed : 

(i.) The Presiding Officer at the polling· station shall, 
save as is in section 45 provided, ascertain that the 
person coming to vote is a person enro1led upon the 
re~ist~r of voters for the division or polling dis
tnct m ·w·hich thn noll is b0ing· held. and having 
ascertained that such person is so enro11ed, and his 
nun1ber on Rnch register, shall enter his number 
npon the counterfoil in the ballot-paper book, and 
shall then tear out the ballot paper corr'8sponding 
to such connterfoil, and having stamped the same 
\Yith a perforated stamp provided for that purpose, 
shall hand it to the voter. And every ballot naper 
shall be in the form Bet forth in 'Annexure (.T), or 
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den agent van eenig canclidaat, de volgende vragen, of cen 
daarvan en geen andere, tot den kiez1cr mag rich ten :-

(1) Zijt. gij de per~oon ~iens naan1 als ·A. B. op bet 
reg1ster van lnezers 1n deze afdeeling voorkomt? 

(2) H1ebt gij alreeds bij deze verkiezing in cleze of r:eni~·e 
andere kiesafdeeling gesten1d? '-

En geen persoon die zal weigeren zulk eene vraag te 
be~ntwoorden, of die niet de eerste dier vragen bevestigend 

·en de tweode dier vragen absoluut ontkennend beantwoorr1 
zal hebbon, zal1 toegelat1en worden on1 te stemn1en. 

Straffen voor Valsche A ntwoorden. 
4 7. Eenig persoon die opzettelijk een valsch antwoord 

zal geven op eenige in bet laatst voorafgaand artikel voor
komende vrag,en zal, inclien schuldig bevonden, onderhevig 
zijn aan een boete niet te hoven gaande vijftig pond en bij 
gebreke van betaling aan gevangenisstraf met of zonder 
harden arbcid voor een ti~dperk niot te hoven gaande drie 
1naanden. 

I eder K iezer een Stem uit te Iirenqen. 
48. Teder kiezer zal bif eenige verkiczing slcchts een 

· sten1 mogen uitbrengen. 

TVijze van Stemmen. 
49. De stemming bij aHe verkiezingen, g,ehou~en in 

term en clezer schcdnle, zal door ballotage geschieden, --die 
pbats za] hebben in hoofdzaak en zooveel mogelijk in over

.. eenstemming 1net de wijze zooals hierin nader omschreven : 
(i) De Voorzittencl Ambtenaar van hot stembureau zal, 

behalve in de gE>val1en omschreven in artikel 45, 
zich vergewissen of de persoon die kmnt stemmen 
de persoon is die op het register van kiezers voor 
d:e afdeeling of bet stem-district waarin de stem
ming gehonclen wonlt, geregistrcercl staat en nadat 
hij zicb vergewist heeft dat znlk een persoon alzoo 
geregistreerd staat en van zijn nummer op zulk een 
l'egister, dan ;r,al bij zijn nummer op bet tegenblad 
jn bet sten1briefjesboek opt·eekenen en zal dan het 
~tembriefje dat corresponclecrt nwt znlk een tegen
hlad er nit schenren. hct afstempelen 1net een per
foreerstempel. voor dat doel aangeschaft en het aan 
den kiezer ovNhandigcn. Elk stembriefje zal van 
vorm zijn zooa1s bepaald in aanhangsel J of zooals 
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as n1ay be from time to time prescribed by the 
Governor and notified by the Colonial Se.cretary 
in the Gazette . 

. (ii.) When the voter has received such ballot paper, on 
which shall be printed in alphabetical order the 
names of all the dulv nominated candidates at such 
election, he shall t;ke the san1e to the compart- · 
ment ana desk provided for that pUl"J20Se, and shall' 
signify the candidate for whmn he desires to vote· 
by secretly placing a cross opposite the name of 
such candidate. He shall then fold the ballot paper 
so that the perforated mark n1ay be visible, and 
having held up the ballot paper so that the Pr,~-· 
siding Officer can recognise the perforated mark~
shall drop the ballot paper in the ballot box p1aced 
in front of the Presiding Officer. 

(iii.) Should the voter either sign his name on the 
ballot paper or make any mark or write any word 
by which his ballot paper 1\Yonld become recogniz
able, then such voting paper shall be consider~cd. 
blank and not taken into account. 

Spoiled Ballot Papers. 

50. If a voter inadvertently spoils a ballot paper he 
may return it to the Presiding Officer, who shall, if satisfied· 
of such inadvertence, give him another paper and retain the 
spoiled paper, and the spoiled paper shall be immediat(?ly 
cancelled, and the fact of such cancellation shall be noted 
upon the counterfoil. 

Voters Incapacitated by Blindness or other Phys1:cal Cause. 

51. The Presiding Officer: on the ·appli.cation of anv 
voter who is una~le to read, or who is incapacitated by blind
ness or other phvsical cause, from voting in manner pre
scribed by this Schedule shall, before such agen·ts of tJw 
candidates as mav be present, .cause the vote of such voter
to be marked on 'a ballot paper in manner directed bv such 
voter, and the ballot paper to be placed in the ballDt-box,. 
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van tijd tot tijd door den Gouverneur voorgeschre
ven en door den Kolonialen Se.cretaris in de Gou
vernements Courant bekend gemaakt. 

(ii) vVanneer de kiezer zulk een stembriefje ontvangen 
heeft waarop in alphabetische orde de namen van 
al' de behoorlijk gcnomineerde canclidaten bij zulk 
een verkiezing gedrukt zul1en zijn, dan zal hij het 
naar het vertrek en de lessenaar nmnen voor dat 
doel verschaft en zal den candiclaa t voor wien hij 
wens·cht t·e stem1nen aanduiden door in bet gehei1n 
een kruis tegenover den naam van zulk een candi
daat te plaatsen. Hij zal daarna het stembriefje 
op zulk een wijze opvouwen clat het perforatie 
merk zichtbaar blijft en naclat hij het stembriefje 
in de hoogte heeft gehouden, zoodat de Voorzittend 
Ambtenaar het perf ora tie merk kan herkennen, 
zal hij het stembri1efje in de stembus werpen, die 
voor den Voorzittend Ambtenaar is geplaatst. 

(i:i) J\Iocht de kiezer zijn naan1 op het stembriefj·e tee
kenen of eenig merk daarop maken of eenig woord 
er op schrijven waaraan zijn stembriefje herkend 
z.oncle worden, dan zal .znlk cen stembriefje aJs 
blanco beschouwd en niet in aanmerking genomen 
worden. 

V erlcnoeide Stembriefjes. 

50. lnclien een kiezer bij ongeluk een stembriefje mocht 
verknoeien dan mag hij bet aan den Voorzittend An1btenaar 
terug geven, die hem, indien hij zich van bet verknoeien 
,ervan overtuigd zal• hebben, alsclan een ander briefje zal 
geven en bet verknoeicle briefje houden en bet verknoeicle 
hr:efje zaJ\ dan onmiddellijk gecancelleerd wora·en en lwt 
fPit van zulk cancellceren zal vermeld worden op bet tegen
'blacl. 
Kiezers Onbelcwaam ten ge1wlge van Blindheid of andere 

Lic.hamelijke Oorzaken. 

51. De Voorzittend Ambtenaar zal op aanvrage van 
(>enig kiezer die niet in staat is te J'ezen, of die door blind
heid of andere lichamelijke oorzaken onbekwaam is on1 (Jp 

de in deze schecln]p, voorgeschreven wijze te stemm•en, jn 
hot bijzijn van zn lke agenten der candida ten als tegen
·yvoorclig mog-en zijn, de stem van zuJk een kiezer Jaten 
aanteekfmen op een stem hriefje ·Op een door den kiezer aan 
ie 'dniden wijze, het stemhriefje in de stmnbus laten werpen 
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and the name and number on the l'egister of voters of every 
person whose vote is marked in pursuance of this section; 
and the reason why it is so n1arkecl shall be entered on a list· 
hereinaftrer called the '' List of votes marked bv the Pre-
siding Officer.'' · 

Tendered Ballot Papers. 

52. If a person representing himself to be a particular 
voter applies for a ballot paper after another person has 
voted in his name, the applicant shall, upon duly answering 
the questions pennitted by this Schedule~ to be asked of 
voters at the time of polling, be entitled to mark a ballot 
paper in the same manner as any other voter. but the ballot 
paper (hereinafter called a "Tendered ballot pa1)er ") shaH 
not be put in the ballot-box, but shall be given to the Pre
siding Officer and endorsed by him with the name of the 
voter and his nun1ber on the register of voters and set aside 
in a separate packet, and shall not be counted by the Re
turning Officer ; and the name of the voter and his number 
on the register aforesaid shaH be •entered in a list herein-
after called the " Tendered votes list." 

Sealing up of Ballot Bo.res, etc. 

53. Every Presiding Officer, as soon as nracticable after 
the close of the poll, shall, before such of the agents afore--· 
said as may be present, make up into separate packets,, 
sealed with his own seal and the seals of such agents afore
said as desire to affix their seals-

(1.) Each ballot-box entrusted to him unopened, but 
with the key attached; 

(2.) The unused and spoiled papers placed together; 

(3.) The tendered ballot papers; 

(4.) The marked copies of the reg·:ster of voters and
the counterfoils of the ballot paners : 

(5.) The "TendPrPd votes list" and the "T...Jist of 
votes markerl by the Presidine- Officer," and a 
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·en den naam en hot nnmmer laten aanteekenen ·Op bet 
register van kiezers van elken pcrsoon wiens stem gem·erkt 
is in term en van clit artikel. De reden, waarom bet aldns 
·gemerkt is, zal worden aangeteekend op een lijst, hierin 
nader omschreven als de '' I.1ijst van stemn1en gemerkt door 
den Voorzittend An1btenaar. '' 

Aanaeboden Stembriefjes. 
5:2. Tnclien ecn persoon, voorgevencle een bijzonder kie-

:zer te zijn, aanvraag doet voor een stembriefje, nadat een 
ander persoon in zijn naan1 gestemd heeft, dan zal de ap
plicant, nadat hij behoorlijk de vragen beantwoord hedt 
bij deze schedul'e toegestaan mn aan kiez·ers ten tijde der 
stemming gesteld te worden, gerechtigd zijn 0111 een stem
briefje op dezelfde wijze te 1nerken als eenig ander kiezer; 
rnaar het stembrief_je1 (hierna te worden genoen1d een "aange
boclen stembriefje") zal niet in de stembus geworpen maar 
overhancligd worden aan den Voorzittend Ambtenaar die er 
den namn van den kiezer op zal aanteekenen alsmede zijn 
nummer op het register van kiezers en het dan in een afzon
clerlijk pakket ter zijde z·etten, terwijl bet niet door den 
Verslaggevencl Ambtenaar ingeteld zal worden. De nattm 
van den kiezer en zijn nummer op het voornoemde register 
z.nllen op een lijst aangeteckend worden die hierna "De 
'lijst van aangeboden stemmen" genoen1d zal worden. 

H et Verzegclen der Stembussen, etc. 

53. Elk Voorzittend A1nbtenaar zal zoo spoedig doenlijk 
na afl.oop cler stemming in hot bijzijn van zooclanige c1.er 
genoemde agenten als tegenw_oorclig n1ogen zijn, afzonder
Jijke pakketten maken verzegelcl met zijn eigen zegel en de 
.zegels van zulke agenten die ze \Venschen te verzegelen, van 

(1) e lke stem bus die hen1 ongeopencl toevertrouwd is, 
1naar met den sleutel: er aan gehecht; 

(2) de ongebrnikte en verknoeide stembriefjes tezamen 
gebonden; 

· (3) de aangeboden ste1nbriefj·es ; 
( 4) de gemerkte afschriftf'n dcr kiezersregisters en de 

tegenblaclen cler stembriefjes; 
~(5) de "Lijst van aangeboclen stemmen" en de "Lijst 

van stemmcn door den Voorzittencl Ambtenaar ge
merkt" en een opgave van het aantal kiezers wier 
stemmen alclns door den Voorzittend A1nbtenaar 
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statement of the number of voters whose votes are 
so marked by the Presiding Officer under the head 
" physical incapacity " ; 

and shall deliver such packets to the Returning Officer. 
The packets shall be accompanied by a statement made· 

by each Presiding Officer, showing the numb~r of ballot 
papers entrusted to him, and accounting for them under 
the heads of ballot papers in the ba11ot-box, unused, spoiled,. 
and tendered ballot papers. 

Declaration of Poll. 
54. Upon receipt of the aforesaid packets from such 

Presiding Officer by the Returning Officer, the latter shall 
take charge of the same and shall, in the presence of such 
agents. aforesaid as may be in attendance, open the ballot
boxes and ascertain the result of the po1l by counting the 
votes given to ea.ch candidate, arid shall forthwith declare· 
the candidate who has the greater or greatest number of 
votes to be duly elected a· member of the Lgislative Assem-
bJy for the electoral division in which the poll vvas held. 
In the event of the number of votes being; found to be· 
equal the Returning Officer shall by lot immediately deter
mine the election. The decision of the Returning Officer 
shall be final, subject to reversal on petition to or action 
in the High Court praying tha-t the election be set as~de. 

lVhat Ballot Papers shall be Rejected. 

55. The Returning Officer shall reject and not count' 
any bal,lot papers which-

(1.) Do not bear the official mark ; 
(2.) Gives votes to more than one candidate; 
(3.) Bear any writing or mark by which a voter can be· 

identified otherwise than is in this Schedule pre~ 
scribed; 

(4.) Are unmarked or void for uncertainty. 

1M arking of Rejected Ballot Papers. 
56. The Returning Officer shaH endorse "rejected" on 

any ballot paper which he may reiect as invalid, and shall 
ad~ ~o the. endorsement "rejection objected to" if an 
ob.Ject·IOn he 1n fact made by or on behalf of anv candidate· 
to his decision. ~ 
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gen1erkt zijn onder bet boofd ''Licbamelijke On
belnYaambeid.'' Hij zal zulke pakketten aan den 
Verslaggevend Ambtenaar doen toekomen. 

De pakketten n1oeten vergezeld gaan van een door elk 
Voorzittend Ambtenaar gedane opgave die bet aantal stem
briefjes bij ben1 ingekon1en aanduidt en ze rangschikt onder 
de boofden jn de stembus, ongebruikte, verknoeide en aange
boclen stembriefjes. 

Bekendmaking ran den Uitslag der Stemming. 
54. N adat de Verslaggevend An1btenaar genoemde pak

ketten van zulk een Voorzittend A1nbtenaar ontvangen heeft 
zal de eerstgenoemcle daarvoor zorg dragen, en zal in de 
tegmnvoordjgbeid van de voornoemde ag·enten die tegen
\Voordjg n1ocbten zijn, de stembussen open-en en zich verge
wissen van den uitslag cler stemming, door de stemmen die 
Dp elk candidaat zijn uitgebracbt te tellen en zal onmiddel
lijk den candidaat die bet grootere of bet grootste aantal 
stemmen ontvangen bet!ft als beboorlijk verkozen verklaren 
tot lid cler \¥ etgevende V ergadering voor de kiesafdeeling 
waarin de stemming· werd gebouden. In g·eval b1et aantal 
stemmen geEjk n1ocbt zijn dan zal de Verslaggevend Amb
tenaar onn1iddel1ijk door loting bepalen wie verkozen is. 
De beslissing van den Verslaggevend A1nbtenaar zal finaal 
zijn, cloch onclerhevig aan vernietiging op een petitie aan 
of door een actie in bet Hooger Gerecbtsbof, vragende dat 
rle verkiezing voor nietig_ verklaarcl worde. 

lVelke Stembriefjes ongeldig zullen zijn. 
55. De Verslaggevend 'Ambtenaar zal zulke stembriefjes 

verwerpen en niet mecle t·e llen die 
(1) niet bet officieele merk clragen, 
(2) die stemn1en geven aan n1eer dan een candidaat, 
(3) eenig scbrift of merk dragen waardoor een kiezer 

herkend kan worden, behalve zooals in deze scht>
chile voorgeschreven, 

( 4) niet gen1erkt zijn of ongeJ'dig wegens onzekerheid. 

Het Merken van Verworpen Stembriefjes. 
56. De Verslaggevencl Ambtenaar zal bet woord ''ver

worpen" scbrijven op eenig stembriefje dat bij als ongeldig 
.zal venverpen en zal daaraan toevoegen ''bez\vaar gemaakt 
tegen verwerping,'' indien inclerdaad een bezw'1ar tegen 
zijne beslissing gemaakt worclt door of ten beboeve van eenig 
.candidaat. 
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Searing up of Papers by Returning Officer. 

57. r:rhe Returning Officer shall, immediately after the 
declaration of tho poll, .enclose in separate packets the 
counted and rejected ballot-papers. Ho shall not open any 
seale~ packet of ter. ulered ballo~-papers or marked copy of 
the hst of voters and counterfmls) out shall proceed before 
the candiCiates, or such agents as aforesaid as are presen~, to 
re-seal after examination ea-ch of the sealed packets received 
by hi1n frmn the Presiding Officers. All the packets afore
said, together vvitli a certificate stating the name of the 
member declared to be elected, shall bo enclosed together in 
one scaled packet and delivered to the Colonial Secretary, 
who shall safely keep such s·ealecl packet for six months, 
after th8 expiration whereof the said packet and all papers 
contained therein may be destroyed. 

Sealed Papers to Rema1:n Unopened. 

58. No such sealed packet as aforesaid shall he opened 
during the said period of s!x months except by order of the 
High Court or any .T ndge thereof: and if any person shalL 
contrary to the provisions hereof, wilfully break the seal 
or open any such packet, he shall, upon conviction, be liable 
to a fine not exceeding fifty pounds. and, in default of 
payment, to imprjsonment, rvvith or vvithout harcf labour, for 
a period not exceeding three months. 

Immaterial 1\ll is takes not to affect Validity .of Eledion. 

59. No election sha 11 bc declared in\·a lid bv reason of 
any mistake or non-compliance ·with the terms of this 
Schedule if it appears to the Court having cognisance of 
the matter that the 8lection was conducted in accordance 
with the principles laid down ~n this Schedule, and that such 
mistake or non-compliance did not affect the result of the· 
election. 

R eturnin(J Officer to Transmit Names of Persons Elected to 
Colom·az Secretary. 

60. As soon as the Returning Offieer shall have declared 
a candidate to be duly elected a member of the Legislative, 
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H et V erzegelen der Documenten d,oor den V erslaagerend 
Ambtenaar. 

57. D·e Verslaggevend Ambtenaar zal dadelijk na de 
bekendmaking van den uitslag der verkiezing de getelcle en 
verworpen stembriefjes in afzonderlijke pakketten doen. Hij 
zal geen verzegeld pakket van aangeboden stembriefjes of 
een gemerkt afschrift van de lijst van kiezers en tegenbladen 
openen, doch zal in het bijzijn van de ·candidaten of van 
zulke agenten voornoemd, als tegenwoordig zijn, na. onder
zoek overgaan tot bet opnieuw verzegel,en van elk der ver
zegelde pakketten door hem van de Voorzittenffe Ambtenaren 
ontvangen. Al d€ voornoemde pakketten, tezamen met een 
certificaat opgevende den naam van het IJid dat verklaarcl is 
verkozen te zijn, zu1len bijeen gevoegd worden in een ver
zegeld pakket en opgezondten worden naar den Kolonialen 
Secretaris, die znlk een verzegelcl pakket gedurende zes 
maanden veilig zal bewaren. na verloop waarvan bet gez·egdA 
pakket en alle daarin voorkomende clocumenten vernietigcl 
mogen worden. 

V erzegelde Documenten zullen Ongeopend Blijren. 
58. Geen zooclanig verzegeld pakkct. bovengenocm.i, 

zal gednrende bet gezegde tijdperk van zes maanclen geopend. 
mogen worden, behalve op bevel van bet Hooe-er Gere·chtshof 
of van eenig Rechter daarvan. Inclien eenig persoon, in 
strijd met cleze bepalingen met opzet het zegel verbreekt of 
bet pakket opent, clan zal hij, indien scbulclig bevonden, 
oncl·erhevig zijn aan een boetc niet te bovengaancle vijftig 
pond en b:j gebreke van betaling. aan gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeicl voor een tijclperk niet te bovengaande 
clrie maanclen. 
Onbelangrijke Fouten zullen qeen h~.rloed op de Verkiezina 

hebben. 
59. Geen verkiezing za] ongelclig verklaarcl worden ten 

gevolge van eenige font of bet niet voMoen aan de bepalingen 
dezer schedule, indien bet het Hof, na kennisname cler zaak 
mocht blijken, cla t de verkiezing overeenkomstig de beginse
len neergelegd in deze schedule he eft plaa ts gehacl en da t 
zulk een font of niet nakoming geen invloecl heeft gehacl op 
het resultaat cler verkiezing. 

De Verslaggerend A mbtenaar zal de N amen ran Personen 
die V erkozen zijn aan den Kolonialen Secretaris Toezenden. 

60. Zoodra de Verslaggevencl Ambtenaar verklaard zal 
hebben clat een candidaat behoor1ijk vterkozen is tot Lid van 
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Assembly for an electoral division, he shall, without delay, 
transmit to the Colonial Secretary the name of the. person 
declared duly elected, and the number of votes rece1Ved by 
the respective candidates. 

Names of 1\11 embers to be Published. 

61. As soon as the Colonial Secretary shall have re
ceived frmn the several Returning Officers throughout the 
Colony the nan1es of the persons ,declared duly elected for 
the several electoral divisions as members of the I...1egislative 
Asse1nbly, ne shall cause to be published, by notice in the 
Gazette,· the names of the members returned, together with 
the electoral divisions which they severally represent. 

Vacancies, how filled. 

62. \Vhen, and as often as a vacancy sl1all, by death, 
resignation, or other cause, occur in the representation in 
the Legislative Assembly of any electoral division, the 
Governor shall, as soon as he is duly informed of .such 
vacancy and the cause or causes thereof, by Proclamation 
in the Gazette, order in like n1anner, mutatis mutandis as is 
hereinbefore enjoined in regarCI to other elections under 
th;s Schedule, a new election for supplying such vacancy; 
and the like proceedings shall, mutatis mutandis, take place 
in regard to elections for supplying vacancies as are herein
before prescribed in regard to other elections under this 
Schedule. 

Procedure uzJon any General Election by Dissolution. 

63. vVhenever, by reason of any. dissolution of the 
Legislative Assmnbly, there shall be a ~eneral election of 
the members thereof, then the like Proclan1ation or Pro
clamations, mutatis mutandis, shall be issued by the Gover
nor, and the like proceedings, mutatis mutandis, be had and 
taken in regard to any such election as are herein before 
directed in regard to other elections under this Schedule. 
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de Wetgevende V ergadering voor een kiesafdeeling, dan zal 
hij zonder verzuim den naam van den persoon die verklaard 
is verkozen te zijn en het getal van de stemmen, die de 
verschillende candidaten ontvangen .hebben, aan den Kolo
nialen Secretaris do en toekomen. 

N amen der Leden te worden Gepubriceerd. 

61. Zooclra cle Koloniale Secretaris van de verschillende 
V erslaggevende Ambtenaren in de geheele Kolonie de namen 
zal ontvangen hebben van de personen, die als behoorlijk 
verkozen verklaard zijn voor de verschillende kiesafdeelingeu 
als Led en van de W•etgevende V ergadering, dan zal hij de 
namen der gekozen Leden tezamen met te kiesafdeelingen 
welke zij elk afzonderlijk v•ertegenwoordigen, in de Gou
vernements Courant onder Gouvernements-kennisgeving 
doen publiceeren. 

Vacatur€n, hoe Opgeruld te worden. 

62. vVanneer en zoo dikwijls als er een vacature zal 
ontstaan in de vVetgevende Vergadering door overlijden, 
bedanking, of andere oorzaak in de V ertegenwoordiging van 
eenige kiesafdeeling dan zal de Gouverneur, zoodra hij be
hoorlijk van zulk een vacature in kennis is gesteld en van de 
oorzaak of oorzaken daarvan, bij prodamatie in de Gou
vernements Courant gelasten dat op dezel:fue wijze, mutatis 
mutandis, als hierin te voren vermeld met betrekking tot 
andere verkiezingen in termen dezer schedule, een nieuwe 
verkiezin.g zal gehouden worden ten einde de vacature op te 
vullen en dezelfde wijze van handelen, zal mutatis mutandis, 
gevolgd worden met betrekking tot verkiezingen voor het 
opvullen van vacaturen als hierin te voren voorgeschreven 
met betrekking tot andere verkiezingen in tern1en dezer 
schedule. 

Procedure bij eene A lgemeene V erkiezina bij Ontbinding. 

63. W anneer ten gevolge van eenige ontbinding van de 
vV etgevende V ergadering er eene algemeene verkiezing van 
leden daarvan za] gehouden worden, dan zal dezel1fde pro
clamatie of proclamaties, mutatis mutandis. door den Gou
verneur uitgevaardigd ·worden en dezelfcle procedure, mutatis 
mutandis, gevolgd worden met betrekking tot zulk eene ver
kiezing als hierin te voven gelast is met betrekking tot andere 
verkiezingen in termen clezer schedule. 
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Pro.rision in case same Person Elected for more than one 
Electoral Division. 

64. In case the san1e person shalil have been declared 
duly dected for more than one electoral division, such person 
shall be bound, upon being thereto required by the Gover
nor, to decide which electoral division he will represent; 
and upon such decision the Governor shall, by Proclamation, 
conunand the Returning Officer of any other electoral divi
sion for which such person shall have been returned to 
proceed to the election of another person in the room and 
stead of the person so originally elected, and thereupon the 
like proceedings shall take place as are hereinbefore directed 
in regard to the original election ; and if such person shall 
fail to make his decision as aforesaid when thereto required, 
then his election for every electoral division for which he 
shall have been elected shall be deemed to be null and void, 
and by Proclamation as aforesaid a new election for a mem
ber in place and instead of such person sha]l be commanded 
in regard to every such division. 

Electoral Expenditure. 

65. ~lectoral expense includes all moneys expended or 
expenses 1ncuned by or on behalf or in the interests of any 
candidate at or in connection with any election. 

f16. No electoral expense shall be allowed except 1n 
respect of the following matters :-

(1.) Purchasing electoral rolls ; 

(2.) P:int~ng, advertising, publishing, issuing and dis
tnbu~Ing addresses by the candidate, and notices of 
n1eet1ng; 

(3.) .Stationery, messages, postages, and telegrams; 

(4.) One Comrnittee roon1 for each polling station; 

(5.) Public n1eetings and balls therefor; 
( 6.) Scrutineers ; 

(7.) One election agent for each candidate, or for any 
number of joint candidates; 

(8.) One po1ling agent at each polling station and no 
n1ore; 
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Voorziening voor het geval dezelfde persoon voor meer dan 
een kiesafdeeling gekozen is. 

64. Ingeval dezelfde persoon als wettig verkozen ver
klaard is geworden voor meer dan een kiesafdeeling, dan 
.zal zu}k een persoon verplicht zijn, wanneer daartoe door 
den Gouverneur verzocht on1 te beslissen welke kiesafdee-
1ing hij wil vertegenwoordigen en na zulk een beslissing 
zal de Gouverneur bij· proclama.tie den V erslaggevend Amb
'tenaar van eenige andei\J kiesafdee1ing waarvoor zuik een 
persoon gekozen is gelasten on1 stappen te ne:rnen tot het 
verkiezen van een ander persoon in plaats en in steele van 
-den oorspronkelijke aldus gekozen persoon en daarna za1 op 
dezelfde wijze gehandeld worden als h:erboven bevolen met 
betrekking tot de oorspronkelijke verkiezing en indien zooda
nig persoon in gebreke mocht blijven on1 eene beslissing, 
zooals vermelcl, te nemen vvanneer daartoe verzocht, dan zal 
zijne verkiezing voor elke kiesafdeeling waarvoor hij geko
zen zal zijn, besehouwd worden als van nul en geene.r waarde 
·en zal bij voonnelde proclama tie l1ast gegeven worden tot het 
'l10uden van een niemve V8rkiPzing ten opzichte van elke 
zoodanige afdeeling, voor een lid in plaa ts en in steele van 
zulk een persoon. 

V e-rk-iezings Uitgaren. 
65. "Verkiezings Kosten'' begrijpt aBe gelclen uitgege

ve-n of onkosten aangegaan door of ten gunste van of in bet 
belang van eenigen candidaat bij of :rnet betrekking tot 
·eenige ver kiezing. 

66. Behalve in verband met de v.olgende zaken zal 
geen verkiezingsuitgaaf toegelaten worden :-

(1) Aankoop van kiezersltijsten; 
(2) Drukwerk, adverteeren, publiceeren, uit.gave en 

verspreiding van aanspraken door den candidaat, 
en kennisgevingen van bijeenkomsten; 

(3) Schrijfbehoeften, boodschappen, postzegels en tele-
grammen ; 

( 4) Ben Comite's Kamer voor elk stem bureau; 
·(5) Publiek<~ bijeenkomsten en zalen daarvoor; 
((j) Scrutinieren; 
(7) Een electie-agent voor elken candidaat, of voor eenig 

getal van gezamenlijke candidaten; 
,(8) Een electie-a.gent voor elk stembureau en niet meer; 
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(9.) One derk and one messenger for conducting busi
ness in each Committee-room; 

(10.) .rrhe reasonable and actual personal expenses of 
the candidate. 

67. The limit to the electoral expenses of each candi
date allowed in respect of any election shall be two hundred 
pounds for one thousand names on the register of voters of 
the electoral division for which lie 'is a candidate, and 
tvventy-five pounds for each five hundred such names over 
and above such one thousand names. 

68. All moneys provided by any person other than the 
candidate for any electoral expense, shall be paid directly 
to the candidate personally. 

69.-(1.) Every payment made by an election agent,. 
\Vhether by himself or ·a sub-agent, in respect of any ex
penses incurred .on account of, or in respect of the conduct 
or manage1nent of an election, shall, except where less than 
forty shillings in all in any one account, be vouched for 
by a bill stating the particulars, and by a receipt. 

(2.) Every claim against a candidate at an election or 
his election agent in respect of any expenses incurred on 
account of, or in respect of, the conduct or management 
of such election which is not sent in to the elec6on agent 
vvithin the t;n1e limited bv this Schedule shall be hai-red 
and shall not be paid. " 

(3.) Except as by this Schedule permitted, the time 
limited for s-ending in claims shall be twenty-one days after
the day on vvhich the candidates returned are declared 
elected. 

(4.) AH expenses incurred by or on behalf of a candidate 
at an election vvhich are incurred on account of, or in re-· 
spect of, the conduct or management of such election shaH 
be paid within the time limited by this Schedule, and not 
otherwise. 

(5.) Except as by this Schedule permitted, the time 
limited for the payment of such expenses as aforesaid shall 
be forty-two clays after the day on which the candidates 
returned are declared elected. 

(6.) If the election agent. in the case of any claim sent
jn to him within the time limited, disputes it or refuses· 
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(9) Een klerk en een boodschapper voor bet besturen 
van bezigheid in elke comite-karner; 

(10) De billijke en -vverkelijke persoonJij,ke onkosten van 
den .candidaat. 

67. Ret hoogste toegelaten voor de verkiezingsonkos
ten van elken kandidaat in verband met eenig·e vcrkiezing zal 
zijn twee honderd pond voor een cluizencl namen op het 
register van kiezers in de kiesafdeeling, waarvoor hij een 
candidaat is, en vijf en twintig pond voor elk vijf honderd 
riamen boven zulk een duizend namen. 

68. Aile gelden door eenig persoon ander dan de candi
daat verschaft voor eenige verkiezings kosten, zullen direct 
aan den candidaat persoonlijk betaald worden. 

69. (1) Ieder betaling door ecn verkiezingsagent, 6f 
door zichzelven, 6f door een onder-agent, gedaan in verband 
Inet eenige onkosten aangegaan op rekening van, of in ver
bai1cl 1net de leiding of het bestuur van eene verkiezing, moet 
behalve wanneer minder dan veertig shilJP.ngs in 't geheel in 
eenig afzonderlijke rekening, gewaarborgd worden door eene 
rekening de bijzonclerheclen vermeldende en door eene kwi
tantie. 

(2) Iedere vorclering tegen eenen candiclaat bij eene 
verkiezing, of zijnen agent, in verband met eenige onkosten 
aangegaan op rekening van, of in verbancl met, de leicling 
of het bestuur van zoodanige verkiezing, die niet ingezonden 
is aan den verkiezings-agent binnen den tijd bepaald door 
deze schedule zal nitgesloten en zal niet betaa11d worden. 

(3) Behalve zooals: in, deze Schedule is veroorloofd, zal 
.de tijd bepaald voor het inzenden van vorderingen zijn een 
en t-vvintig dagen na den dag waarop de geslaagde candida ten 
als verkozen zijn verklaard. 

( 4) Aile onkosten aangegaan door of ten behoeve van 
een candidaat bij eene verkiezing, die aange.gaan zijn op re
kening van, of in verband met, de leiding of bet bestunr van 
zooclanige verkiezing, n1oeten betaald w.orden binnen den 
tijcl bepaald door deze Schedule en niet anderszins. 

(5) Behalve zooal8 in .deze Schedule anders is veroor
loofcl, zal de tijd voor de betaling van zoodanige onkosten 
zooals hierboven vern1eld zijn twee en veertig Jagen na den 
dag waarop de geslaagde candiclaten als verkozen zijn ver
klaard. 

(6) Indien de verkiezings-agent, in bet geval van eenige 
vordering hem oinnen den bepaalderi tijd ingezonden, die 
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or fails to pav it within the said period of forty-two days,. 
such claim sh;ll be deemed to be a disputed claim. 

(7.) rrhe claimant may' if he thinks fit' bring an action 
for a disputed claim in any competent Court ; and any. sum 
paid by the candidate or his agent in pursuance of the Judg
ment ~r order of such Court shall be deemed to be paid 
'vithin the time limited and to he an exception from the 
provisions of this Schedule requiring claims to be paid by 
the election agent : provided that for the purposes of this 
sub-section '' con1petent Court '' shall include the Court of a 
Hesident l\lagistrate. 

(8.) On cause shown to the satisfaction of the Court,. 
such Court on application by the claimant or by the candi
date or his election agent, may by order give ]eave for the 
payment by a candidate or his election ae-ent of a disputed 
claim or of a dain1 for any such expenses as aforesaid, 
although sent in after the time in this section mentioned 
for sending in claims, or although the same was sent in to 
the ·candidate and not to the election agent. 

(9.) Any sum specified in the order of leave may be 
paid by the candidate or his election agent, and \V hen paid 
in pursuance of such leave shall be deemed to be paid within 
the time limited. 

70. \Vithin thirty clays after the result of any election 
has been declared every candidate at such election, and in 
the case of joint candidates such candidates jointly, shall 
sign before a Justice of the Peace and file with the Return
ing Officer at the election, all vouchers for and a true return 
of his electoral expenses, sho·wing-

(a.) All electoral expenses. 

(b.) All disputed and unpaid claims. 

(c.) All receipts for :electoral expenses under section 69, 
in the form in Annexure (K) hereto annexed. 

71. The Returning Officer at an election shall, as re-~ 
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betwist, of "\Veigert of vcrzuimt die binnen het voornoemde· 
tijdstip van twee en veertig dagen te betalen, zal zoodanige 
vordering als eene betwiste vordering beschouwd worden. 

(7) De eischer kan, indien hij zulks g.oed acht, eene 
actie voor eene betwiste vordering voor eenig bevoegd Hof 
instellen; en eenig bedrag door den candiclaat of zijnen 
agent betaald ten gevolge van de u:tspniak of order van zoo
clanige Hof za11 bes,chouwcl worden binnen den bepaalden tijcl 
betaald te worden en eene uitz,onclering te zijn van de bepa
lingen van deze Schedule de betaling van vorcleiingen door· 
den verkiezings-agent vergencle : met dien verstande dat voor 
de doeleinclen van deze sub-sectie ''bevoel!d Hof'' bet Hof 
van een Resident l\1agistraat zal insluiten. 

(8) W aar reden gegeven wordt tot voldoening van het 
Hof, zal zulk Hof op appJ!icatie van den eischer of van eenen· 
candidaat of zijnen vcrkiezings-agent, bii wijze van eene 
order verlof geven voor de betaling door eenen candidaat of 
zijnen verkiezingsagent van eenige betwiste vordering of· 
van eene order verlof gcven voor de betalinrr door eenen can
didaat of zijnen verkiezingsagent van eeniae betwiste vorde
ring of van eene vordering voor ecnige zoodanige voornoemde 
onkosten, ofschoon ingezonclen na den tijd, in deze sectie 
vermeld voor 't inzenden van vorderingen, of niettegeustaan
de dezelfde aan den candidaat en niet aan den verkiezings-· 
agent werd ingezonden. 

(9) Eenige son1 in de order tot verlof r!especificeerd kan, 
door den candidaat of zijnen verkiezingsal!ent betaalcl wor
den, en, "\Vanneer krachtens zulk verlof betaald, 7.al zij als
binnen den bepaalden tijd betaald beschouwd worden. 

70. Binnen dertig dagen na den uitslag van eenige ver-· 
kiezing ver1wndigcl is geworclen, zal elke candidaat b1j zoo
danige verkezing, en in bet geval van gezamenlijke candi
daten, zoodanige candidaten gezamenlijk, voor eenen vrecle
rechter teekeneh en aan den bij de verkiezing Verslaggeven
den Ambtenaar overleggen a1le rekeningen voor, en eene 
ware opgave van, zijne verkiezings-onkosten, aantoonencle-

(a) Aile verkiezings onkosten; 
(b) Alle betwiste en onbetaalcle vorderingen; 
(c) Alle kvvitantien voor verkiezings uitgaven in ternwn. 

van Sectie 69 in den vonn voorgeschreven in aan
hangsel (K) bier aangehecht. 

71. Ten aanzien van al1e opgaven en rekeningen aan, 

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



. 59 VoTERs' LrsTs AND ELECTIONS . 

gards all returns and vouchers filed pursuant to this 
·sched ul~e-

(1.) Forthwith publish in the Gazette particulars of the 
total amount of the electoral expenses of the candi
date, arranged under the headings of the para
graphs in section 66; 

(2.) l{eep the returns and vouchers open for public in
spection, without fee, at reasonable hours for three 
1nonths after filing; 

(3.) During the same period supply copies of or extracts 
from the return and vouchers, at sixpence per folio 
of seventy-two words. 

72. If, on petition to the High Court against the return 
·of a candidate, it shall be proved that the return required 
in section 70 has not been duYy rendered, or if there shall 
be proved any electoral expense on any matter other than 
the matters allowed by section 66, or in excess of the rates 
allowed by section 67, the election shall be declared void 
unless the candidate shall sat:sfy the Court that such expense 
\vas neither directly nor indirectly incurred by hin1 or on 
his behalf, or that he had neither directly nor indirectly 
'sanctioned, countenanced, nor approved of the same in any 
way. 

73. Notwithstanding anything c01itained in the last pre
-ceding section, if any candidate prove to the High Court 
that his failure to file a return or voucher as rer1uired by 
section 70 has arisen from illness or inadvertence or any 
reasonable cause of a Eke nature, and not fr01n any want 
of good faith, or that any error, on1ission. or false state
ment in the return or voucher filed has similarly arisen, the 
·Court 1nay pennit the filing of the return or vouchers, or 
·.of a new return or fresh vouchers, or the amendment of the 
return or vouchers filed, and may exonerate the candidate 
fr01n all liability in the matter. 

74.-(1.) On or before the dav of nomination at an • 
e1ect;on, a person shall be nan1ed bv or on behalf of each 
·-candidate as his agent for such ele~tion, in this Schedule 
referred to as the election agent. 

(2.) A candidate may name himself as election agent, 
·and thereupon shall, so far as circumstances admit, be sub-
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hem overgelegd ten gevolge van cleze Schedule, zal de bij 
eene verkiezing V erslaggevende Ambtenaar 

(1) Onmiddellijk in de Gouvernements Courant de bij
zonderheden van het totaal bedrag van de verkiezingsonkos
ten des candidaats, gerangschikt onder de hoof den der afdee
lingen van sectie 66, publ'iceeren. 

(2) De opgaven en rekeningen ter algemeene inzage, 
zonder fooi binnen gepasten uren gedurende drie maanden· 
na overlegging laten liggen. 

(3) Gedurende hetzelfde tijdstip copijen of extraden· 
van de opgaven en rekeningen tegen zes pence per folio van 
twee en zeventig woorden verschaffen. 

72. Indi·en bij petitie aan het Hooger Hof tegen de ver
kiezing van eenen candidaat, het bewezen zal worden da.t de· 
opgave in Sectie 70 gevorderd niet behoorlijk is ingezorrden, 
of indien er bewijs zal gel~verd worden van eenig verkiezings .. 
onk.osten in verband rnet e~nige zaak anders dan de zaken 
veroorloofd door Sectie 66, of het tarief door Sectie 67 neer
gelegcl te hoven gaande, zal de verkiezing als nietig verklaard' 
worden tenzij de candidaat het Hof kan overtuigen dat zoo
da.nige onkosten noch direct noch indirect door hem of ten
zijne behoeve werden aangegaan of dat hij dezelfde noch 
direct noch indirect op eenige wijze had goedgekeurd, toege
laten of bekrachtigd. 

73. Niettegenstaande eenig iets vervat in de laatst voor
afgaande Sectie, indien eenig ·candidaat aan het Hooger Hof 
bewijst dat zijn verzuim mn een opgaaf of rekening zooals in 
Se·ctie 7 0 gevorderd over te l'eggen veroorzaakt is geworden 
door ziekte, of vergissing, of eenige reclelijke oorzaak van 
een gelijken aard, en niet ter Invader trouw, of dat eeni~e 
font, weglating, of onjuiste versl<ag in de opgave of rekening· 
door hem overgelegd op een dergelijke wijze ontstaan is, kan 
het Hof het overleggen van de opga ve of rekeningen, of van· 
eene nieuwe opgave of andere rekeningen, of het verbeteren 
van de reeds overgelegde opgave of rekeningen toestaan ·en 
kan den candidaat van aile verantwoordelijkheid in de zaak 
ontslaan. 

7 4. (1) Op of voor den dag van nomina tie bij eene ver
kiezing, moet een persoon benoemd worden door of namens" 
elken candiclaat tot zijnen agent voor zoodanige verkiezing 
en in deze Schedule naar gerefereerd als den verkiezings
agent. 

(2) Ben cancliclaat kan zichzelven benoemen tot wr-· 
kiezing.sagent, en zal daarop voor zooverre omstandigheden 
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ject to the provis:ons of this Schedule both as a candidate 
and an election agent, and any reference in this Schedule to 
an election agent shall be construed to refer likewise to the 

•candidate acting in his capacity of election agent. 

(3.) On or before the day of nomination, the full name 
and address of the el~ection agent of each candidate shall 
'be declared in writing by the candidate, or some other 
person on his behalf. to the Returning Officer, and the 
Heturning Officer shall fortlnvith give public notice of tlw 
name and address of 1every election agent so declared, and 
if no such declaration in vvriting shall be so made on or 
·before the clay of nominn,t,inn the r.n:ndidat1~ Rhall he ileemed 
al1(l taken to be his o\vn election agent, and may make no 

·other appointment of an e~ection agent for the purposes of 
this Schedule. 

(4.) One election agent only shnll he appointed for each 
candidate or any number of joint ·Candir1ates, but the ap
pointment n1ay be revoked, and, in the event of such revo-
cation, the candidate shal1 be deemed and taken to bo his 
own election agent, unless such revocation takes place on 
or before the day of nomination, or not less than three 
.clear days before the day appointed for the taking of the 
poll', in which case the candidate may fortlrivith upon such 
revocation declare in writing to be delivered in no case 
'Jess than three days before the day of polling· to the Retnrn
ing Officer that he appoints another election agent, \vhose 
narne and address shall fortlnvith be notified bv the Return-
ing Offi.cer by pn blic nofce. • 

(5.) The election agent of a candidate shall appoint. 
·every polling agent, scrntineer, clerk, anti messenger em· 
played for payment on behalf of the candidate at an ele·ction, 
and hire every Committee-room hired nn hPhnlf of snch 

. candidate. 

Corrupt and Illegal Practices. 

75. "Corrupt practice" means any of the fol1owjng 
·o.ffences : t~e~ting, lHlc~ue influence, bribery and persona
-twn, ~n~l aulmg, abetting, counselling ancl procuring the 
·comm1sswn of any of such offences. 
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toelaten, onderhevig zijn aan de bepalingen van cleze Seh<'
dule, al:s zijnde beide een candidaat en een verkiezingsagent, 
en eenige referte in deze Schedule naar eenen verkiezings
agent zal uitgelegd worden als wijzende ook naar den candi-
daat in zijn capaciteit van verkiezingsagent handelende. 

(3) Op of voor den dag van nominatie 1noet de voile 
naam en het adres van den verkiezingsagent van elken can
didaat in geschrift aan den Versla.ggevenden Ambtenaar · 
verklaard worden door den candidaat of door een ander per
soon namens hen1, en de verslaggevende ambtenaar moet 
onmiddellijk den naa1n en het adres van elken verkiezings
agent aldus verklaard algemeen bekend stellen, en indien 
zoodanige verklaring in geschrifte niet op of voor den dag 
van nomina tie 'alzoo gedaan is geworden, zal' de ·candida at 
gehouden en genomen worden zijn eigen verkiezingsagent· 
te zijn en mag hij geene andere benoe1ning t.ot verkiezings
agent voor de doeleinden van deze schedule maken. 

( 4) Slechts een Vlerkiezingsagent kan aangesteld vvorden 
voor iederen candidaat of eenig getal gezamenlijke candida
ten, doch kan de aanstelling herroepen worden, en in geval' 
van zoodanige herroeping, zai· de candidaat beschouwd en 
gehouden worden zijn eigen verkiezingsagent te zijn, tenzij" 
zoodanige herroeping plaats vindt voor of op den dag van 
nomina tie, of niet minder clan drie voile dagen voor den 
dag bepaald voor de stemming, in welk geval de candidaat 
onmiddellijk na zoodanige herroeping in geschrift aan den 
Verslaggevenden Ambtenaar te worden geleverd, in geen ge
va1 minder dan drie voile dagen voor den dag van stemming. 
mag verklaren dat hij eenen anderen verkiezingsagent 
aanstelt, wiens naam en adres onmiddelliik door den Ver
slaggeV1enden A1nbtenaar bekend gemaakt moet vvorden bij · 
wijze van publieke kennisgeving. 

(5) De verkiezingsagent van eenen candidaat moet el
ken stemopnemenden agent, scrutinier, klerk, en bode, tegen 
betaling bij een verkiezing· ten behoeve van een ·can
didaat ge-employeerd aanstellen, en moet telke comitekamer· 
ten behoeve van den ·candidaat gehuurd, buren. 

Omkoopende en onwettige handelingen. 
75. "Omkoopende HandeJingen" beteekent eenig eene 

der volgende vvandaclen: Onthaling, onbehoorlijke invloed, 
omkooperi:j, en verpersoonlijking, en 't biistaan, opstoken, 
aanrad'en en doen verkrijgen van het begaan van eenige · 
zooclanige wandaden. 
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76.-(1.) Every person who corruptly by himself, or 
by any other person, either before, during, or after an elec
tion, directly or indirectly gives or provides or pays wholly 
or in part the expense of giving or pr6viding any meat, 
·drink, entertainment, lodging, or provision to or for any 
·person for the pnrposp, of C01Tllpt1y influencing that person, 
·or any other person. to give or refrain from givjng· his vote 
at the 0-lection, or on account of such person or any other 
-person having voted or refrained from voting· or being about 
lo vote or refrain frmn voting at such election; and 

(2.) Every voter who corruptly accepts or takes any 
-such n1eat, drink, entertainment, ~lodging, or prov:sion; 
·shall be deemed guilty of treating. 

77 .-(1.) Every person who directly or indirectly by 
himse1f or by any other person on his behalf makes use of, 
or threatens to 1nake use of, any force, violence, or restraint, 
or inflicts or threatens to inflict by himself, or by any other 
person, any temporal or spiritual injury, damage, harm, or 
loss upon or against, or does or threatens to clo any detri
ment to any person in order to induce or compel such person 
to vote or refrain frmn voting, or on account of such person 
having voted or refrained from voting at any election; and 

(2.) Every person who, by abductj~:m_) duress, or any 
fraudulent device or contrivance impedes or prevents the 
free exercise of the franchise by any voter, or thereby com
pels, induces, or prevails upon any voter either to give or 
to refrain from giving his vote at any :eJection ; shall be 
deemed guilty of undue influence. 

78.-(1.) Every person who directly or indirectly him
self or by his agent gives, ]ends, or agrees to give or lend, 
or offers. promises, or promises to procure. or to endeavour 
to procure, any money or valuable considerat;on to·or for 
any voter, or to or for any person on he half of any voter, or 
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76.-(1) Ieder persoon die wederrechtelijk door zichzel
ven, of door eenigen anderen persoon, hetzij voor, gedu
rende of na eene verkiezing, direct of indirect geeft of ver
s·chaft of geheellijk of gedeeltelijk betaalt de kosten van 
bet geven of verschaffen van eenig voedsel, drank, onthaal, 
het logeeren, of verschaffen a an of voor eenigen persoon met 
het doel onwederrechtelijk invloed uit te oefenen op dien 
persoon, of eenigen anderen persoon, om bij de verkiezing 
zijne stem te geven of weerhouden of voor rekening van 
zoodanigen persoon of eenigen anderen persoon gestemt heb
bende of zich weerhouden hebbende van het stemmen of 
op het punt staande mn te stemmen of zich van het stem-
men te weerhouden bij zoodanige verkiezing ; en 

(2) Iedere kiezer die wederrechtelijk eenig zoodanig 
voedsel, drank, (m thaa 1 , logi es of voorziening a an neem t of 
ontvangt; 
zal beschouwd worden schuldig te zijn aan het .onthalen. 

77 .-(1) Ieder persoon die direct of indirect door hem
zelven of door ·eenigen anderen persoon ten zijnen behoeve· 
gebruik maakt van, of dreigt gebn1ik te maken van eenjge 
kracht, gewelld of bed wang, of die toebi·engt of dreigt ze1f ,. 
of door eenigen anderen persoon toe te brengen' eenig r cha
melijk of geestelijk leed ~ schade, nadeel of verlies a an of 
tegen, of die eenig leed doet of dreigt te doen aan een1gen 
persoon ten einde zoodanigen persoon over te ha]en of te 
dwingen om te sten1men of van het stemmen zi.ch te weer
houden, of omdat zoodanige persoon gestemd heeft of zich 
van het stem1nen weerhouden heeft bij eenige verkiezing ; 
en 

(:2) Ieder persoon die door abductie, liifdwang of eenige 
fraudnlensE:' kunstgreep of plan de vrije uitoefening van het 
stemrecht door eenigen kiezer belemmert of verhindert, of 
daardoor een;gen kiezer chvingt, er toe leidt of overhaalt, of 
om ziine stem te geven, of zich te weerhouden van het geven 
van zijne stem bij eene verkiezing; 
zal g·eacht worden schuldig te zijn aan onbehoorlijken in
vloed. 

78.-(1) I eder persoon die direct of indirect zelf of door 
zijnen agent geeft, leent, of overeenkomt om te geven, of 
leenen, of aanbiea, belooft, of beJiooft om te verkriigen, of 
rogingen aan tP wenden om te verkrijgen, eenig geld of con
sideratie van waarde aan of voor eenigen kiezer~ of aan of 
voor eenigen persoon ten behoeve van eenigen kiezer, of 
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to or for any other person, in order to induce any voter to 
vote or refrain from voting, or corruptly does any such act 
·as aforesaid on account ·of such voter having voted or 
Tefrained from voting at any election ; 

(:3.) Every person who directly or indirectly himself 
r{)r by his agent gives, lends, or agrees to give or lend, or 
·offers, prmnises, or promises to procure, or to endeavour 
to procure, any money or valuable consideration to or for 
·any voter, or to or for any person on behalf of any voter, 
or 'to or for any other person, for acting or joining in any 
procession before or during any election: 

(3.) Every person who directly or indiroctly himself 
or by his agent gives or procures, or agrees to give or procure, 
·or off:ers, promises. or promises to procure, or to Pnclo:1vour 
to procure, any office, place, or employment, or any profit, 
-advancement, or enrichment to or for anv voter, or to or for 
any person on behalf of any vo.ter, or to or for any other 
person in order to induce such voter to vote or refrain from 
voting, m· corrnptly cloPs any such act as aforesaid on 
·account of any voter having voted or refrained from voting 
at any election ; 

(4.) Every person who directlv or indirectly h:mself or 
hy his agent makes any such gift, loan, offer, promise, 
nrocurem:ent, or agreement as aforesaid to or for any person 
jn order to induce such person to proc11re, or cnCleavom· tc• 
procure, the return of any person to serve as a member of 
the lJegisJative Assen1bly, or the vote of any voter at any 
c]e.ction; 

(5.) Every JX~rson who upon or in consequence of any 
snch gift, loan, offer, promises, procurement, or agreement, 
procures or ~engages, promises, or endeavours to procure, 
t.h\ retnrn of any person to serve as a member of tJw IJegis-
1atlVe Assembly, or· the vote of any voter at any elect;on; 

(o.) Every person \vho advances or navs, or causes to 
be paid, any money to' or to the use of' any other person' 
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aan of voor eenigen anderen pcrsoon, ten e:ncle eenigen 
kiezer over te halen mn te stemmen of zich van hot stom
P1en te onthouden. of weclerrechtelijk eeniR\" zoodanige daad 
als voornoe1nd pleegt om reden dat zoodanige kiezer ge
stemd heeft of zich van bet stemmen onthonden hecft l•ij 
eenige V1erkiezing; 

(2) Iedor persoon die direct of incrrect zelf of door 
7.ijnon agent geeft, leent, of overeenkomt om te geven of te 
leenen of aanbiedt, be}'ooft, of belooft t1c verkrijgen of po
gingon aan te wenden om to verkrijgen eenig geld of con
sideratie van waarde aan of voor eenigen kiezer, of aan of 
voor eenigen persoon ten behoove van eenigen kiezer, of 
aan of voor eenigen anderen persoon, voor bet handelen in 
of deelnemen aan eenigen optocht voor of gedurende eenige 
verkiezing; 

(3) Ioder pcrsoon die direct of indirect zelf of door zij
nen agent geeft of verkrijgt of overeenkomt mn te geven 
{)f te verkrijgen, of aanbied t, belooft, of belooft te verkrij- · 
gen, of pogingen aan t1e wenden mn te verkrijgen, eenig 
ambt, plaats, of beroep, of eeni.g voordeel, bevordering, of 
verrijking aan of voor eenigen kiezer, of aan of voor eenigen 
persoon ten behoeve van eenigen kiezer, of aan of voor eeni
gen anderen porsoon ten o;nde zoodanigen kiezer over te 
halen om te stemmen of zich van bet ~temn1en te anthon
den, of wederrechtelijk eenige zoodanige daad pleegt als 
voornoemd ten behoove van eenigen kiezer die gestemd of 
zich van bet stemmen onthoudoE'n hecft bij oenige verkiezing; 

(.4) Ioder persoon die dire·ct of indirect zelf of door z!j
non agent eenige zoodanige gift, leening. aanbod, belofte, 
verkrijging maakt of overecnkomst treft aJs voornoemd aan 
of voor eonigon persoon ten einde zoodanig·en persoon over 
t2 hal en on1 te verkrijg·en, of pogingen aan te wenden ter 
verkrijging van de verkiezing van eenigen pcrsoon om als 
lid van de Wetgevende Vergadering te dienen of van de stem 
van eenigen kiczer bij eenige verkiezing ; 

(5) Ieder persoon die na of tengevolge van eenige zoo
danige gift, leening, aanbocl, blc lofte, verkrijging of over
'f'enkomst, verschaft of aanneetnt, belooft, of pogingen aan
''"enclt om de verkiezing te bewerkstelligen van eenigen per
soon on1-te dienen als Hd van de ·v\Tietgevend8 Vergadering, 
of de stein te verkrijgen van eenigen kiezer hij eenige ver
kiezing; 

(6) Teder 11ersoon die voon::chi·et of lwtaal1t of doet be
talen ern ig geld aan, of t<'n gnhrniko vrrn, eenigen anderen 
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with the intent that sbch monev, or: any nart thereof, shall 
be expended in bribery at any ~election, or who knowing!y 
pays, or causes to be paid, any money to any pe~son m 
discharge or repayment of any .money w~10lly or In par~ 
expended in bribery at any electwn : provided always tha11 
this provis;on shall not extend or be construed to any 
money paid, or agreed to be paid, for or on ac?ount of any 
lawful expenses bona fide incurred at or concennng any elec
tion; 

(7 .) Everv voter who before or during any election 
directly or indirectly himself or by his agent receives, agrees, 
or contracts for any money. gift, loan, or valuable eonsidera
tion, office, place, or employment for himself, or for any 
other person, for voting or agreeing to vote. or for refraining 
or agreeing to refrain from voting, at any election ; 

(8.) Every person who after any election directly or 
indirectly himself or by his agent receives any money or 
valuable consideration on account of any person having 
voted or refrained from voting, or having induced any other 
person to vote or refrain from voting, at any election; 

(9.) Every person who either directly or indirectly him
self or by his agent corruptly conveys or transfers any 
property, or pays any money, to any person for the purpose 
of enabling him to be registered as a voter. thereby to influ
ence his vote at any future election, and everv ·candidate 
or other person who either directly or indirectly pays any 
money on behalf of any voter for the purpose of inducing 
him to vote or refrain from voting, and every person on 
whose behalf, and with whose privity, any such conveyance, 
transfer. or payment, as in this section is mentioned is 
made; and 

(10.). Every candidate who himself or bv a1is ao-ent 
convenes. or holds anv meeting of voters in anv h~use 
licensed for the sale of liquors; -shall be deemed guilty of 
bribery. 

79. Eve~y person who at any election applies for a 
ballot-paper In the name of some other person, whether that 
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persoon, met het doe] dat zoodanig geld, of eenig ded ervan 
zal gebrnikt worden in omkooperij bij eenige verkiezing, 
of die wetens betaalt, of doet hetalen, eenig geld aan eeni
gen persoon in voh]oening of terugbeta.1ing van eenig geld 
geheel1ijk of gedeeltelijk uitgegeven in omkooprrij bij eenige 
verkiezing; n1et clien verstande altijd clat deze voorziening 
zich niet zal! uitstrekken of nitgelegd zal worden a]s betrek
king hebbende op eenig geld betaald, of dat nR·n aangeno
men heeft t8 beta] en. voor of op rekening van eenige wet
tiw'l kosten bona fide gemaakt bij of in verband met eenjge 
verkiezing; 

(7) Teder kiezer die voor of geclurende •eenige verkie
·zing diflect of indirect zelf of door zijnen agent ontvangt, 
akkordeert of eene overeenkomst treft voor eenig geld, gilt, 
leening of consicleratie van waarde, ambt, plaats, of be
roep voor zichzelven, of voor eenigen anderen persoon, om 
+e stemmen of aan te n1emen mn te .stemmen, of om zich 
te onthouden of aan te nemen zich te onthouden van te 
stemmen, b:j eenige verkiezing; 

(8) Teder persoon die na eenige verkiezing direct or 
indirect zelf or aoor zijnen agent eenig geld of consideratie 
van !\Vaan1e ontvangt omreclen dat eenige persoon gesten1d 
lweft of zi.ch onthonden heeft van te stemmtCn of eenig an
rleren persoon overreclen heeft om te stemm8n of van bet 
·stemmen te on thou den, bij eenige verki,ezing; 

(9) Teder persoon die M clirPct Of indirect, zeJ£ of door 
zijnen agent eenig eigendom wederrechtelijk overdraagt of 
transporteert of eenig geld betaalt, aan eenigen persoon n1et 
het doe] hem in staat te stellen als een kiezer geregistreerd 
tr: worden, claarcloor inv]o8d nit te ocf,cnen op zijne stem 
hij eenige toekomstige verkiezing. en iecler candidaat of 
ancler persoon die hetzij direct of indirect eenig geld be
iaalt tPn behoeve van een;gen ki8zer met bet doel hem te 
overf!<•den om te stemmen of van sternming zich te onthou
clen, en ieder persoon ten wiens behoeve. en met wiens 
1nedeweten, eenige zoodanig1e overdracht, transport, of be
ta ling, als in deze sectie gE:npmnd gemaakt is; en 

(10) Teder cancl.idaat die zelf of door zijnen agent eenige 
·vergadering van kiezers samenroept, of houdt, in eenig 
hnis gelicentieerd voor den verkoop van dranken ; 
zal heschouwd worden schnldig te zijn aan omkooping. 

79. I eder persoon din hii pr~nign vNkie?:ing nanzoek 
'doet Olll een ballotage papier in den naam van eenigen an-
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name is the name of a person living or dead, or of a fictitious, 
person, or who having voted once at any such election 
appLes at the same election for a ballot-paper in his o·wn 
name, shall be guilty of personation. 

80. If upon the trial of an election nctition the Court 
finds that any corrupt practice has been committed in refer
ence to such election, by or -vvith the kno-vvledge and consent 
of any agent of a candidate at such election, the e1:ection 
of such candidate shall, if he has been elected, be null and 
void; and if such offence has been committed by or with 
the knowledge and consent of the candidate or his election 
agent, then, in addition to such election being declared null 
and void, such candidate shall not be canable for a period 
of five years of being appointed a member of the I_;egislative· 
Council or of being ~elected as a member of the I.~egislative· 
Assembly, or as councillor for any municipality, or of holding 
any judicial appointment~ or appointment as .Tustice of the· 
Peace. 

81.-(1. LA person who .commits any corrupt practice 
other than personation, or aiding. abetting, counselling, or 
procuring the offence of personation, shall on conviction 
be liable to imprisonment with or without hard labour for 
a term not exceeding two years, or to a fine not exceeding 
five hundred pounds. 

(2.) A person who commits the offence of personation, 
or. o~ aiding, abetting, counselling, or procuring the com
rrnsswn of that offence, shall on conviction be liable to 
imprisonment with or owithont hard labour for a period not 
exceeding t\vo years. 

(3.) A person who is convicted of any corrupt practice 
sha1_1, in addition to any punishment hereinbefore provided, 
be mcvjpable during the period of five vears from the date 
of hi_s conviction of being enrolled as a votpr or of being 
appmntecl a 1nember of the I.~egislative Council or of being 
electe~ as a member of the I.~·egislative Assembly or as 
eoun?Illor for any m~1nicipality, or of holding any judicial 
appomtment or appmntment as Justice of the Pea.ce. 
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deren persoon, hetzij die naarn de naam is van eenen per
soon levend of dood, of van eenen persoon die niet bestaat, 
of die eenmaal gestemd hebbende bij eenige zoodanige ver
kiezing bij dezelfde verkiezing aanzoek doet om een bal
lotage papier in zijn eigen naarn, zal schuldig zijn aan ver
persoonlijking. 

80. Indien bij bet verhoor van eene verkiezings petitie 
bet Hof ontdekt dat eenige handeling van omkooperij ge
pleegd is geworden met betrekking tot zoodanige verkie
zing, door of met DJJedeweten en toestemn1ing van eenigen 
agent van eenen candida at bij zoodanige verkiezing, zal de 
verkiezing van zoodanigen candidaat, indien hij verkozen 
is geworden, nietig zijn; en indien zoodanige overtreding 
gepleegt is geworden door of met medeweten en toe stem
ming van den candidaat of zijnen verkiezings agent, dan, 
n1et en benevens dat zoodanige verkiezing nietig verklaard 
wordt, zal zoodanige candidaat voor een tijdperk van vijf 
jaren onbevoegd zijn om benoemd te worden als een lid van 
den W etgevenden Raad, of om verkozen te worden als een 
lid van de W etgevende V ergadering of als Commissaris van 
eenige 1\:funicipaliteit, of om eenige judicieele aanstellling 
of de aanstelling als vrederechter te bek]eeden. 

81.-(1) Eenig persoon dre eenige handeling van om
kooperij pleegt anders dan verpersoonlijking, of het bij
staan, opstoken, aanraden en doEm verkriigen van de wan
daad van verpersoonlijking, za~ bij .convictie onderhevig zijn 
aan gevangenzetting met of zonder harden arbeid voor een 
tijdperk twee jaren niet te bovengaande, of eene boete vijf 
honderd ponden niet te bovengaande. 

(2) Een persoon die de wandaad pleegt van verpersoon
lijking, of van bet bijstaan, opstoken, aanraden of verkrij
gen van bet plegen van die wandaad, zal bij convictie ond·er
hevig zijn aan gevangenzetting met of zonder harden ar
beid voor een tijdperk twee jaren niet te hoven gaancle. 

(3) Een persoon die schuldig verklaard is aan eenige 
handeling van omkooping zal behallve eenige straf hierin 
tevoren voorzien, onbevoegcl zijn gedurende bet tijclperk 
van vijf jaren van den datum zijner convictie als een kiezer 
geregistreerd te worden of benoemd te worden als een lid 
van den W etgevenden Raacl of om verkozen te worden als 
een lid van de W etgevende V ergadering of als commissaris 
van eenige mnnicipaliteit. of om eenige jndicieele aanstelling 
of de aanstelling als vrederechter te bekleeden. 

E 
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Illegal Practices. 

82.-(l.) Tf any person votes or induces or procures 
any person to vote at any election knowing that he or such 
person is prohihitf\<l by law fr.mn voting, or is not q nalified 
or has ceased to he qualified to vote at such election, he 
shall be guilty of an illegal practice. 

(2.) Any person who befor<' or during an election 
knowingly J;nblishes a false statement of tlH~ ·w!thdrawal 
of a candidate at such election for the purpose of promoting 
or procnring the election of another candida to sha 11 be gnilty 
of an illegal practice. 

(3.) Provided that a candidate shall not be liable nor 
shall his election he avoidc>d for any me~w] pracfce" under 
this section committed by his agent, not being his election 
ag·ent, without his knowledge or consent. 

83. A person guilty of an illegal pract~ce, whether 
nnder the last preceding section or under the provisions 
hereinafter contained. shall on snmmary conviction be liable 
to a finn not exceeding· seventy-five pounds, or to be im
prisoned for any period not exceeding six montl1s \vith or 
without hard labour, and shall in addition be incapable 
onring a period of two years from the date of his convicti\.)11 
of being registered as a vot<'r, or voting at any election ht~ld 
for thn electoratP in wliieh the i1legal practice has hccn 
committed . -

84.-(1.) Ruhject to snch exception as may hP allovved 
in pursuance of this RchP<lu le, no sum sha11 he paid and no 
expens-2 sha11 be incurred by a candidate at an eledion, or 
his Pkction agent or by nny otlwr pPnmn. wlwtlwr hc.JorP. 
during, or after an election, on a·cconnt of or in respect of 
the conduct or management of such election in excess of any 
maximum amount in that hehalf Rpecificcl in this Rchednle. 

(2.) Subject to such ·exception as may have been allowed 
in pursuance of this S.chedule, no claim in respect of :~ ny 
expenses incurred on account of or in respect of the cond11ct 
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Onwettige handelingen. 

82.-(1) Indien eenige persoon bij eenige verkiezing 
stemt of eenig anderen persoon overbaalt of verkrijgt orr1 
te stemmen wetende dat bij of zoodanige persoon door de 
wet be let is om te stemmen, of ni'et gekwalificeerd is, of 
opgebouden beeft gekwal'ifi·ceerd te zijn om bij zoodanige 
verkiezing te stemmen, zal scbuldig zijn aan eene onwet
tige bandeling. 

(2) Eenige persoon die voor of gedurende eene ve;rkie
zing desbewust eenig valscb gerucbt van de onttrekking 
van eenen candidaat aan zoodanige verkiezing publiceert 
met bet doel om de verkiezing van een anderen candidaat 
te bevorderen of verkrijgen, zal scbuldig zijn aan eene on
wettige bandeling. 

(3) lVIet dien verstande dat eene candidaat niet ver
antwoordel'ijk zal zijn nocb zal zijne verkiezing vernietigd 
worden ter oorzake van eenige onwettige bandeling krach
tens deze sectie die door zijnen agent, niet zijnde zijne ver
kiezings agent, zonder zijne kennis of toestemming begaan. 

83. Een persoon schuldig aan eene onwettige bande
ling, hetzij krachtens de laatstvoorafgaande sectie,'of krach
tens de voorzieningen hierin nader vervat, zal bij sum
miere convictie onderhevig zijn aan eene boete vijf en ze
ventig pond niet te bovengaande, of aan gevangenzetting 
met of zonder harden arbeid voor eenig tijdperk niet te bo
vengaande zes maanden, en zal verder onbevoegd zijn, ge
durende een tijdperk van twee jaren van af den datun1 zijner 
convictie, om als kiezer geregistreerd te worden, of om 
te stemmen bij eenige verkiezing gehouden voor de kiesaf
cleeling waarin de onwettige handeling begaan werd. 

84.-(1) Onderworpen aan zoodanige uitzondering al,s 
tengevolge van deze ·Schedule n1ocbt toegelaten worden zai 
geen som betaald en geene onkosten aangegaan worden ooor 
eenen candidaat bij eene verkiezing, of zijnen verkiezings 
agent of door eenig an.deren persoon, hetzij voor, gedu
rende, of na eene verkiezing op rekening van of in verband 
met de leiding of bet· bestuur van zoodanie-e verkiezing bet 
maximum bedrag ten opzichte daarvan in deze Scheaule 
gespecificeerd te bovengaande. 

(2) Onderworpen aan zoodanige uitzondering als ten 
gevolge van deze S.chedulle toegestaan mocbt zijn, kari geene 
vordering ten opzichte van eenige onkosten aangegaan op 
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or management of an election sha 11 he paid in contravention 
of the provisions of section 69 of this Schedule. 

Any candidate or election agent, or any other person, 
\Vho knowingly acts in contravention of this section shall 
be guilty of an illegal practice; provided always that any
thing to the contrary, notwithstanding in section 86 of this 
Schedule when on an election petition the Court finds that 
it has been proved by a candidate that any payment made 
by an election agent in contravention of this sub-section 
\Yas 1nacle without the sanction or connivance of such candi
date' the election of such candidate shall not oe void' nor 
shall he be subject to any incapacity under this Schedule 
by reason only of such pay1nent being made in crmtraven
tion of sub-section (2) of this section. 

85.-(1.) No person shall, for the purpose of promoting 
m· procuring· tlw election of a candidate at any election, be 
engaged or emp]ioyecl for payment, or promise or payment, 
for any purpose or in any capacity whatever, except for 
any purposes or capacities mentioned in this Schedule, or 
except so far as payment is authorized by this Schedule. 

(2.) Subject to such exception as 1nay be allowed 1n 
pursuance of this Schedule, if any person is engaged or 
employed in contravention of this section, either before, 
during, or after an election, the person engaging or employ
ing him shall be guilty of an illegal practice, and the person 
so er:gage~ or employed shall also be guilty of an illegal 
practwe, 1f he kn<''\V that he was Emgaged or employed 
contrary to law. 

86. If npon the trial of an ele.ction petition the Court 
finds that any illegal practice is proved to have been com
mitted in reference to such election, by or with t.hc know
ledge and consent of any candidatl.' at such election or his 
election agent, the e]ecti.on of such candidate sha11, if he 
has been. elected ?e nnll and void, and he sha11 not be capa
ble of. hemg appomtecl a member of the Legislative Council, 
or of being elected as a member of the I_jegislative Assembly, 
or as ·Councmor for any municipality for a period of three 
years from the date of such finding or of holding any jw1icial 
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Tekening van of in verband 1net de leiding of het bestuur 
van eene verkiezing betaald \Varden in strijd met de voor
·zieningen van Sectie 69 van deze Schedule. 

Benig candidaat, verkiezings agent, of eenig andere 
;persoon die desbewust in .strijd 1net deze sectie handelt, zal 
schu1dig zijn aan een onwettige handeling; n1et dien ver
stande altijds dat niettegenstaande eenig iets in het tegen
·decl in Sectie 86 van deze schedule, indien bij eene verkie-
.7.ings petitie bet Hof bevindt dat het door eenen candidaat 
'bewezen is dat eenige betaling door eenen verkiezings agent 
geclaan in strijd met cleze sub-sectie gedaan werd zoncler de 
·goedkeuring of oogluiking van zoodanigen candiclaat, zal de 
·verkiezing van zoodanig'€n candidaat niet nietig zijn, noch 
zal hij onderworpen zijn aan eenige onbevoegdheicl krach
·tens deze schedule mn reden al1een dat zoodanige betaling 
·gedaan werd in strijd met sub-sectie (2) van deze sectie. 

85.-(1) Geen persoon zal n1et het doel· om de verkie
z;ng van eenen candidaat bij eenige verkiezing te bevorcle
Ten of verkrijgen, tegen betaling of belofte van beta ling, in 
clienst genomen of ge-employeerd worden voor eenig do_el of 
:in eenige capa-citeit hoegenaamd, behalve voor eenige doel
einclen of capaciteiten vermeld in deze schedule of behalve 
·voor zooverre betaling geauthor:seerd is door deze schedule. 

(2) Onderworpen aan zoodanige nitzondering als in 
;gevolge van cleze schedule mocht torcgelaten vvorclen, inaien 
eenige pcrsoon in dienst gcnomcn of ge-employeerd wordt 
in strijd met dcze sectie, <>f voor, grclurencle of na eene ver
.kie.7.ing, zal de persoon hem in cl!enst nemende of em
ployeerencle schnlclig zijn aan cene onwettige handeling: en 
cle persoon alzoo in clicnst genomen of ge-employeercl .7.al ook 
schn1clig zijn aan ecnc onwettige handeling indien hij be-
\Ynst was dat hij in strijd met de wet in dienst genomen of 
·ge-cmp~oyeerd ·was. 

RG. T nclien bij bet vcrhoor van ernige verkiezings peti
·tie bet Hof bevindt dat eenige onwettige hancleling bewe
zren is gepleegd geweest te zijn in verbancl. met zoodanige 
·verkie.7.ing ~ door of n1et kennis en toestemn1ing van eenigen 
•candiclaat bi.i zoodanige verkiezing of .7.iinen verkiezings
agent, za] de verkiezing van zoodanigen candidaat, incli,en 
'hij verkozen is geweest, nietig zijn, en zal hij niet bevoegcl 
zijn tot lid van don W etgevenden Raad beno,emcl te worden, 

'Of mn gekozen te worden als een lid van de \Vetgevende 
V crgadering, of als een .commissaris van eenige municipa
lJiteit voor ('('n tijdperk van clrie jaren van af den datum 
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appointment or the appointment of Justice of the Peace. 
and he shall further be subject to the same incapacities if 
he has been convicted by any competent Court of an illegai 
practice. 

Illegal Payment and Hirinq. 

87. Every person who knm:vingly provides money for 
any pay1nent which is ,contrary to the provisions of this 
Schedule, or for replacing any n1oney expended in any 
such payment, except where the same is allowed in pursu
ance of this Schedule to be an exception~ shall be guilty of 
illegal payment. 

88. Every person who corruptly induces or procures any 
other person to withdraw from being a candidate at an 
election, in consideration of any payment or promise of pay
ment, and every person who withdravvs in pursuance of such 

·inducement or procnren1ent ~ shall be guilty of illegar pay
ment. 

89. Every bill, placard, poster, pamphlet. or other 
printed n1atter having refer~nce to an election shall bear 
upon the face thereof the name and address of the printer 
and publisher t1iereof; and every person \Yho prints, pub
lishes, or posts, or causes to be printed. published. or posted. 
any such printed matter as aforesaid \Yhich fails to bear 
upon the face thereof the name and addr0ss of the printer 
and publisher shall, if he is the canclidatC' or the agent of tlw 
candidate. be guilty of an illegal practice. an(l if he is not 
the candidate or the agent of a candidate sha 11 be guilty of 
illegal payment. 

90. Tt shall not be Ja,vful to use-

(a.) Anv premises on which the sale b\· retail of anv 
intoxicating 1iquor is aut~orizC'd hy ·~ licence : · 

(b.) Any premises where ·any intoxicating liquor is sold 
or is supplied to member-s of a club. societv. or asso
ciation, or association other than a permanent poli
tical club·; 

or any part of any such premises as a Committee-room for 
the purpose of promoting or prpcuring the electiol.1 of a can
didate at an election· 
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van zoodanige bevinding of om eenige judiciee1e aanstelling 
·of aanstellfing a]s ecnen vrederechter te bekleeden, en zal 
hij verder ondervi·orpen zijn aan deze1fde onbevoegdheden 
1ndien hij do~r eenig bevoegd gerechtshof schuldig aan eene 
·onwettige hande1ing verklaard is geweest. 

Onwettige betaz,ing en huur. 

87. Ieder persoon di'e desbewust geld verschaft voor 
·eenige beta1ing die in strijd is met de voorzieningen dezer 
schedule, of voor het teruggevcn van eenig· geld uitgelegd 
iin eenige zoodanige betaling, behalvc waar het toegelaten 
\Yorclt eene excepti1e te zijn overeenkomstig deze schedule, 
zal schuldig zijn aan onwettige betaling. ,. 

88. Ieder persoon die wederreehtelijk eenigen anderen 
persoon overreedt, of v1erkrijgt zich te onttrekken van can
didaat te zijn bij eene verkiezing, ten aanzien van eenige 
'hctaJiing of belofte van betaling, en ieder persoon die zich 
onttrekt ten gevolge van zoodanige overhaling of verkrij
·ging, zal schuldig zijn aan onwettige betaling. 

89. Iedere kennisgeving, placaat, aanplakbiljet, pam
flet of andere gedrnkte stof betrekking hebbende op eene 
·verkiezing za]' op de voorzijde dragen den naam en 11et 
a(lres van den drukk1er en nitgever ervan ; en ieder persoon 
die drukt, uitgeeft, of aanplakt, of doet drukken, uitgeven, 
·of aanplakken eenige zoodanige gedrnkte stof als voornoernd 
-die niet den naam en het adres van den drnkker en uitgever 
zal dragen op de voorzijde ervan, zal, indien hij de candi
daat is of de agent van den candidaat, schnldig zijn aan 
on\vettige hande1'ing, 'E'n indicn hi:j niet de .candidaat is of 
de agent van ecncn candidaat zal schuldig zijn aan onwet
·tJge betaJing. 

90. Het zal niet wettig zijn tc gcbrniken-
(a) Eenige huizen alwaar de verkoop bij de kleine maat 

van eenigen bedwelmende drank door eene licentie 
geauthorisecrd wordt; 

(b) Eenige '"i1uizen waar eenige bcdwehnende drank 
vcrkocht vv·ordt of verschaft aan led en van een klu b, 
societeit, of associatie, of associatie anders dan een 
pcrmancnte politieke kJiub; 

'Df cenig dcel van cenige zoodanige huizen als een ComitE'·
'kamer met het doel de vcrkiezing van eenen candidaat bij 
~eene verkiezing te· bevorderen of· verkrijgen. · 
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Every person who-

H~ires or uses any such premises or any part thereof for· 
a Committe'e·roon1; or 

Lets such premises or part knowing that it 'Yas intended' 
to use the same as a Committee room, 

shal'l be guilty of illegal hiring. 

Provided that nothing in this section shall apply to. 
any part of such premises "·hich is ordinarily let for the 
purpose of chambers or offices, or the holding of public· 
1neetings, or of arbitrations, if such part has a separate 
entrance and no direct communication with any part of the 
premises on which any intoxicating liquor or refreshment 
is sold or supplied as aforesaid. 

91. It shall not be la"·ful for any person to hire any 
conveyance for conveying voters to the poll, nor shall it 
be lawful for any person to let for hire a conveyance for 
such purposes ; provided that this se.ction shall not prevent 
any voter making use of his own eonveyance or hiring a 
conveyance for the purpose of conveying hl.mself or any of 
the men1bers of his household to and from the polling 
station. Any person knovvingly contravening the provisions 
of this section shall be guilty of an illegal hiring. 

92. \Vithout prejudice to the provisions herein before 
contained as to the offence of bribery :-

(1.) ·A p~r~on guilty of the offence of i11egal payment 
or lunng shall on summary conviction be liable 
to a fine not exceeding fifty 'pounds, and in default 
of payn1'ent to imprisonment \Yith or ''"ithout hard· 
labour for a period nor exceecline- three months. 

(2.) A candidate or an agent of a candidate who is per
sonally guilty of an offence of illegal payment or 
hiring shall be guilty of an illegal practice. 

93. No action or suit shall be maintainable bv anv 
licensed publican or any owner or keeper of any~ shop, 
boot~, tent, or other place of entertainment, against any 
cand1date or any agent of any such candidate for any liquor,.. 
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Iecler persoon die-
Eenige zooda.nige huizen of cenig deel ervan voor eene 

·con1ite-kamer huurt of gebruikt; of 
Zoodanige huizen of g:ecleelte verhuurt wetende dat men 

voornemens was dezelve to gcbruiken als cene co-
n1ite-kamer, · 

.zal schuldig zijn aan onwettig verhuren. 
::VIet dien verstande dat ni,ets in deze sectie zal toepas

selijk zijn op eenig cleel van zoodanige huizen dat gewoon
lijk verhuurd wordt met het doel om kamers of kantoren 
te zijn; of voor het houden van publieke VJergaderingen, of 
arbitrages, indien zoodanig dee I eenen afzonderlijken toe
gang heeft en geone directe com1nunicatie heeft 1net eenig 
deel cler huizen wa~n·in eenige bedwehnende drank of ver
versching verkocht of verschaft wordt als voornoemd. 

91. Hfet zal niet vvettig zijn voor eenigen persoon om 
eenig voertuig te huren om kiezers naar de .stemplaats te 
vervoeren, noch zal het wettig zijn voor eenigen persoon 
0111 een voertuig voor zoodanige doeleinden te verhuren; 
met dien verstande clat deze sectie eenigen kiezer niet zal 
verhinderen zijn eigen voertuig te gebruiken of een voer
tuig te huren voor J-.et doel zichzelven of eenige van de 
leclen van zijn huisgezin naar of van de stemplaats te ver
voeren. ~enige persoon de voorzieningen van deze sectie 
v;·etende .overtredende zal schuldig zijn aan onwettige huur. 

92. Zonder prejudice tegen de voorzieningen aangaande 
·de \Vanclaad van on1kooperij hie1·in tevoren VJervat :-

(1) Zal een persoon schuldig aan de wandaacl van on
i'l.vettige betaling of huur bij sum1niere convictie on
clerhevig zijn aan eene boete vijftig ponden ni,et 
te bovengaande of in gebreke van betaling aan ge
vangenzetting met of zoncler harden arheid voor 
een tijdperk niet te bovengaande drie maanden. 

(2) Eon ·Candidaat of ecn agent van eenen candidaat 
die persoonlijk schnldig jg aan een wandaad van 
onwettige hetaling of huur zal schuldig zijn aan 
eene onwettige handeling. 

93. Gcene actie of rechtsgecling zal verdedigbaar zijn 
·door eenigen gelicentieerden kroeghoucler of eenigen eige
naar of houder van eenigen "\vinkel, kraan1, tent of andere 
plaats voor onthaling, tegen eenigen candidaat of eenigen 
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food, or refreshment of any kind, \Yhether for man or beast.. 
supplied upon the credit of any such candidate or agent 
during the progress of any election n nder this Schedule. 

Excuses and Exceptions for Corrupt or Illegal Practices or 
Illegal Payment and Hiring. 

94. \Yhen upon the trial of an election petitio11 the 
Court finds that a ·Candidate at such ell'ction has been guilty 
by his agents of the offence of treating and und~1e influence 
and illegal practice, or of anv of such offences 1n referrnce 
to such election, and, further, that the candidate has 
proved:-

(a.) That no corrupt or illegal practice \Yas committed 
at such election bv the eandi(late himself, and the 
offences mentione~l in the -said finding were com
nlitted ·contrary to his orders and without his sanc
tion or connivance; 

(b.) ·That such candid2.te took all reasonable means for 
preventing the ·commission of corrupt and illegal' 
practices at such election; 

(c.) That the offences mentioned in the finding •were of 
a trivial, uinmportant, and lilllitPcl character; ancl 

(d.) That in all other respects the elp.ction \Yas free from
any. corrupt or illegal practice on the part of the 
candidate, 

then the e lcction of such candida to sha 11 not, hv reason of 
the offences mentioned in the report. be void' nor sha11 the 
candidate be subject to any incapacit:v under this Rchednle. 

95. \Vhen it appears to the Court that any act or 
omission of a candidate at any election, or of his agent or 
of any other person, \Vhich would, by reason of being a 
payment engagement or contract in contravention of this 
Schedule, or of othenvise being in contravention of any 
of the provisions of this SchednlP. be, h11t for this section. 
an illegal practice. payment or hiring axosP from inadvert-· 
ence or from accidental miscalculation, or from some other 
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:agent van zoodanigcn candidaat w~egens eenig drank, voed
·sel, of verversching van eenig soort, hetzij aan mensch of 
dier, verse haft op het crecliet van eenigen zoodanigen can
diclaat of agent geclurencle den loop van eenig1e verkiezing 
krachtens deze schedule. 

Versclwoningen en uitzonderingen ran ornh:vopende of 
onwettiqe handelingen of onwettige betaling 

en huur. 

94. Inclien bij het verhoor van eene verkiezings petitie 
het Hof vinclt clat een cancliclaat bij zooclanige verkiezing 
schulclig is geweest door zijne agenten aan de '\Vanclaacl van 
onthaling en onbehoorlijken invloecl en mnvettige hancle
ling, of van eenige van zooclanige wanda den in verband met 
zoodanige verki~ezing, en, verder, clat de candiclaat bewezen 
i.heeft :-

(a) Dat geen omkoopencle of on'ivettige hanclcling bij 
zoodanige verkiezing door den •Candiclaat zelf ge
pleegcl wercl, en de wandaclen in de genoe1nde uit
spraak verme1d in strijcl met zijne bevel'cn en zon
der zijne goedkeuring of oogluiking gepleegd 
werden; 

(b) Dat zooclanige cancliclaat allc n~clclijke stappen nam 
on1 het pJegen van omkoopcncle en on'iYettige han
delingen bij zooclanigc verkiezing te voorkmnen: 

(c) Dat de wanclaclen in de uitspraak vermelcl van ge
ringen, onbecluiclencl en beperkten aarcl waren; en 

(d) Dat in al'le andere opzichten de verkiezing van den 
kant van den candiclaat vrij was van eenig omkoo
pende en onwettige hancleling, 

·clan zal de verkiezing van zoodan!gen cancliclaat niet ter oor
zake van de wandaden in het rapport vermelcl, nietig zijn 
noch zal de candidaat onderhevig zijn aan eenige onbevoegd
heid krachtens cleze schedule. 

95. Inclien het aan het Hof blijk£ clat eenige aaad of 
verzuin1 van eenen candiclaat bij eenige verkiezing, of van 
zijnen agent of van eenigen anderen persoon, die, zijnde 
in strijcl n1et cleze schedule ter oorzake van eene betaling, 
aanneming of overeenkomst, of zijnde anderzins in strijd 
met eenige cler voorzieningen van aeze schedule, waf!e bet 
niet voor cleze sectie, eene onwettige IiandeJing, beta ling, 
·of hnur zonde zijn, ontstaan is door vergissing of door toe·· 
vallige misrekening of door eenige andere reden van een 
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reasonable cause of a like nature, and in any case did not 
arise fron1 any -vvant of good faith, and under the circum
stances it seems to the Court to be just that tho candidate 
and the agent and other person, or any of them'. should not 
be subject to any of the consequences under th1s Schedule· 
of such act or omission, the Court 1nay make an order a1low·
ing such act or on1ission to be an exception fron1 the provi
sions of this Schedule \Vh:ch would otherwise make the same· 
an illegal practice, payment, or hiring, and tl~ereupon such 
candidate, agent, or person shall not be subject to any of 
the. c?nsequences under this Schedule of the said act or 
OmiSSIOn. 

Disquanfication of Electors. 

96. Every person guilty of a corrupt or illegal practice,. 
or of illegal paym·Pnt or hiring at an election..! is prohibitecl 
from voting at such election, and, if any such person votes,. 
his vote shall be void. 

97. Every person who, in consequence of conviction 
or of the report of the Court, has become incapable of voting 
at any electiOn, is prohibited frmn voting thereat, and if 
any such person vote, his vote shall be void· 

Limitation of Time for Prosecutions. 

98.-(1.) A proceeding against a person in respect of 
the offence of a corrupt or illegal practice, or any other 
offence against this part of this Schedule, shaH. be com
menced within six months after the offence was committed, 
or, if it was committed in reference to an election with 
respect to 'Which a petition is tried by the Court, shall b~· 
commenced within six months after the offence was com
mitted, or \vi thin three months after the report of the 
Court hearing an clect:on petition is made, whichever period· 
last expires, so that it be commenced within two years after 
the offence was committed. 

(2.) For the purpose of this section the issue of a sum
mons, warrant, writ, or other process shall, where tlw 
service o~· execution of the same on or against the allege1l 
offender 1s prevented by the absconding or concealment or 
act of, the alleged offender, be deemed to be the commence
ment. of :1 proceeding; bnt, save as aforpsaid. the service or 
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gelijken aard, en in eenig geval niet ontstaan is ter kwader 
trouw, en het onder de omstandigheden het Hof voorkomt 
billijk te zijn dat de candidaat en de agent en andere per
soon, of eenig een hunner, niet onderhevig zou zijn aan de 
gevolgen krachtens deze schedule van zoodanige daad of 
verzuim, kan het Hof eene order uitvaardigen zoodanige 
daad of verzuim toelatende te zijn eene uitzondering van 
de voorzieningen dezer schcdure die anderszins dezelve eene 
onwettige handeling, betaling, of huur zou maken, en daarop 
zal zoodanige candidaat, agent, of persoon niet onderhevig 
zijn aan eenige der g1evolgen kra·chtens deze schedule van 
de gezegde aaad of weglating. 

Disku·alificatie 'can K iezers. 

96. Ieder persoon schuldig aan eene omkoopende of on
wettige handeling, of aan on-wiettige betaling of huur bij 
eene verkiezing, wordt belet bij zooclanie-e verkiezing te 
stemmen, en indien eenige zoodanige persoon stjemt, zal 
zijne stein nietig zijn. 

97. Ieder persoon die in gevolge van convictie of van 
het rapport van het Hof onbev.oegd is geworden bij eenige 
verkiezing te st1emn1en, -vvordt belet aldaar te stemmen, en 
indien eenige zoodanige persoon stemt' zal zijne stem nietig 
zijn. 

Beperking 'Can tijd 'C.oor vervolgingen. 

98.-(1) Een vervolging van eenen persoon met betrek
king tot de wanclaad van omkoopende of onwettige hande
ling, of eenige andere wandaad tegen dit dee] dezer sche
dule, 1noet ingesteld worden binnen zes maanden na de wan
daad gepleegd werd, of moot, indien zij e-epleegd werd in 
verband n1et eene verkiezing met betrekking tot welke eene 
petitio door het Hof verhoord wordt, begonnen worden bin
non zes 1naanden na de wandaad begaan werd, of binnen 
drie 1naanden na het rapport van het Hof de verkiezings 
peiitie verhoorende vervaardigd is, welke periode dan ook 
bet laatst V~erloopt, zoodat zij begoD;nen wordt binnen hvee 
jaren na dat de wandaad gepleegd wercl. 

(2) Voor het doel van deze sectie zal de uitvaardiging 
van eene dagvaarding, last brief, mandaat of ander proces, 
.waar het dienen of de executie daarvan op of tegen den 
beweerden 1nisdadiger verhinclerd is door de voortvluchting, 
of zi.ch verbergen of daad van den beweerden misdadiger, 
beschouwcl worden het begin van een proces te zijn, maar 
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execution of the san1e on or against the alleged offender, 
and rl.ot the issue thereof, shall be deemed t.o be the com
nlencement of the proceeding. 

99. ~\ny person charged "·ith a c~rrupt practice m.ay, 
if the eircnmsta nces wnrrant such frndme-, be found gurlty 
of an illegal practice; and any person charged \Yith ~n illegal 
practice may be found guilty of that offence, not'\vrthstand
ino· that the act constituting the offence amounted to a 
co7-ru pt practice, and a person charged with ilh•gal J~ayment, 
or hiring, may be found guilty of that offence, notwithstand
ing that the act constituting the offence amounted to a cor
rupt or il1cgal pra-ctice. 

Other Offences. 

100. Every person \vho shall be ordered by the presi
ding officer to leave the polling station under the provisions 
of section 4:3 and shall refuse to do so shall be guilty of an 
offence, and liable to a fine not exceeding ten pounds, or in 
default of pay1nent to imprisonment, with or without hard 
labonr, for a period not exceeding one n1onth. 

101. Every person \vho interrupts, obstructs, or dis
turbs the proceedings at an election .shall be guilty of an 
offence, and liable to the penalties in the last preceding sec
tion men6oned· 

102.---:-(1.) Every Returning Officer who, after having 
accepted offi-ce as such, \vilfully neglects or refuses to perform 
any of the duties which by the provisions of this Schedule he 
is required to perform shall for every such offence be liable 
to a penal~y not exceeding two hundred pounds. 

(2.) Every presiding officer, or other officer or person, 
who wilfully neglects or refuses to perform any of the 
duties which by the provisions of this Schedule he is required 
to perform shall for every such offence be liable to a penalty 
not exceeding fifty pounds. 

100. Every presiding officer or other person ·who places. 
or is privy to placing, in a ballot-box a ballot-paper, which 
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behalve zooals voormeld, zal bet dienen of de executie daar
van op of tegen den bevveerden misdadiger. 'en niet bet nit
vaanfigen daarvan, beschonwcl \Vonlen hot begin van bet 
proces te 7,j j n. 

99. Eenige persoon terechtg,esteld wegens een omkoo
pende handel~ng, kan, indien de omstandig·heden zoodanige 
uitspraak rcchtvaardigen, schuldig verklaard worden aan 
eenc onwettig1c handeling ; een eenig persoon tered1tgestelcl 
wegens eene onwettige handeling kan aan die wanda ad schul
dig verklaard worden, niettegenstaande dat de claad de 
wandaad nitmakende gelijk aan eene omkoopende ha12.de
ling was, en een persoon terechtgesteld wegens onwettige 
beta ling, of lnmr, kan aan die wandaad schuldig verklaard 
-vvorden, niettegentaandte dat de daad de wandaad uitma
kende gelijk aan eenc omkoopende of onwettige handeling 
was. 

Andere wandaden. 
100. J,eder persoon, die door den Voorzittcnd Ambte

naar uit kracht van de bepa~ingen van s~ctie 42 bevolen 
wordt bet Ste1n Bureau te verlaten en die ·weigert zulks te 
doen, zal schuldig zijn aan een overtreding en zal onderhevig 
zijn aan eene boete niet te boven~gaande tien pond, of bij 
gebreke van hetaling, aan gevangenisstraf met {)f zonder 
harden arbeid voor cen tijdpcrk niet te hovengaande een 
maand. 

101. Ieder per soon, die den go eden ~tang eener verkie
zing verhindert, belemn1ert of stoort, zal schn}dig zijn aan 
een overtreding 'en zal onclerhevig zijn aan de straffen in de 
laatstvoorafgaanae sectie vermeld. 

102.-(1) Elk Verslaggevend Ambtcnaar clie, nadat hij 
de be trekking als zoodanig heeft aanvaard, opzettelijk ver
zuimt of weigert eenige der p~ichten te vervullen, die hij 
volgens de voorzieningen van deze Schedule verplicht is te 
vervullen, zal voor elke zoodanige overtreding onderhevig 
zijn aan een boete niet te bovengaande twee honderd pond. 

(2) Elk Voorzittend Ambtenaar of ander Ambtenaar 
of persoon, die opzettelijk verzuimt of weigert eenige der 
pl1ichten te vervullen, die hij volgens de voorzieningen van 
deze Schedule, verplicht is te vervullen, zal voor elke zoo
danig'e overtreding onderhevig zijn aan eene boete niet te 
bovengaande vijftig pond. 

103. Elk Voorzittend Ambtenaar of ander persoon die 
een stembriefje, dat niet wettiglijk overhandigd is aan en 
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has not been lawfully handed to and marked by a voter, or 
forges or counterfeits, or fraudulently defaces or destr?ys 
any ballot-paper, or the offi.cial n1ark thereon, shall be gmlty 
of an offence, and sliall be liable on conviction to be im
prisoned for any period not ·<:>xceeding two years with or 
without hard labour. Proof that a greater nnn1ber of ballot
papers is found in a ballot-box, or is returned by a presiding 
officer as having been received at a po1ling place, than the 
number of voters who voted at such polling place shall be 
prima facie evidenc-e that the presiding officer at such polling 
place was guilty of an offence against this section. 

104. Every person shall be liable to a penalty not ex
c·eeding one hundred pounds, or to be imprisoned for any 
period not exceeding twelve months, with or without hard 
labour who-

(1.) \Vilfully rnakes, delivers, or sends to any officer 
appointed to revise the roll of voters any claim 
1\\·hich is false in any rnaterial particular; or 

(2.) vVilfully causes or procures, or is in any -wise 
concerned in the making, delivering, or sending 
of any such claim. 

105.-(1.) Every Returning Officer, presiding officer, 
polling clerk, scrutineer, or other person who knowingly 
and wilfully unfastens the fold upon a ballot-paper within 
'vhich the number of a voter is written, unless he is by the 
lawful connnand of smne competent Court or other ·Tribunal 
required so to do ; and 

(2.) Every Returning Officer, presiding officer, polling 
clerk, or scn1tineer who attempts to ascertain or discover 
or directly or indirectly aids in ascertaining or discovering, 
the person for whom any vote is given, except in the case 
of a person voting openly, or who having in the exercise 
of his offi.ce obtained knowledge of the person for whom any 
voter has voted, discloses such know ledge unless in answer 
to some question put in the course of proceedings before 
some competent Court or other Tribunal; and 

(?.) Every Returning Officer, presiding offieer, polling 
clerk, or scrutineer who places upon any ballot-paper any 
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gemer kt door een kiezer, in een stem bus werpt, of daarvan 
kennis draagt, of eenig stembriefje, of bet officieele merk 
daarop vervaJ(scht of namaakt. of op bedriegelijke wijze ver
minkt of vernietigt, zal schulclig zijn aan een overtreding 

·en zal, indien schulclig bevonclen, onderhevig zijn 
aan een gevangenisstraf met of zonder harden arbeid voor 

· een tijdperk twee jaar nict to hovengaande. \Vanneer een 
grooter aantal sten1briefjes in een st01i1bus worclt govonden. 
of door den Voorzitt,end .Ambtenaar is opgegeven als op een 
stmnbureau ontvangen, clan het aantal kiezers bedraagt, 
clat op zulk een stembnrean gestemd heeft, clan zal dit feit 
prinza facie hcwijs zijn dat de Voorzittencl 'Ambtenaar op 
·znlk een stmnbul"eau zich schulclig gemaakt heeft aan een 
overtrading van dit artikel. · 

104. Ieder pcrsoon zal onclerhevig ziin a an . ecn boete 
niet te bovengaande een hondercl pond of aan gevangenis
straf n1et of zonder harden arboicl voor eenig tijdperk niet te 

'bovongaande twaalf maanclen die·-· 
(1) Eenige ''aanspraak", die in eenig·e belangrijke bij

zonclerheid valsch is, opzettelijk 1naakt, overhan
cligt, of verzendt aan eenigen Ambt,enaar aange
stelc1 o1n eenige k,iezerslijst te herzien. 

<::2) Opzettelijk veroorzaakt of verkriigt, of op eenige 
\rijze betrokken is in bet n1ak,en, leveren, .of ver
zenden van eenige zoodanige ''aanspraak. '' 

105.-(1) Elk Verslaggevencl A1nbtenaar, Voorzittend 
Ambtenaar, Sten1opnemer, Scrutinier, of ander persoon, eli<' 

·desbewust en opzettebjk dat gedeelte van eon stombriefje, 
-waarop het nummer van een kiez,er is opgeteekend, open-
-vouwt, tenzij hij op een wettig bevel van eenig bevoegd Hof 
·of andere Rechtbank gelast ''rorclt zulks te cloen, en· 

(2) Elk Verslaggevend A1nbtenaar, Voorzittend Amb-
·tenaar, .Sten1opnen1er, of Scrutinier, die tracht uit te vin"' 
den of te ontdekken of direct of indire-ct behulpzaam is bij 
hot uitvinden of ontclekken van den pcrsoon op ''rien eenige 
sten1 is uitgebracht, behalve in bet gevali van C('n persoon 
c11e openlijk stemt, of hij die in de uitoefening van zijn ambt 
kennis heeft verkreg•en van den persoon voor wien eenig 
kiezer gestemd heeft en dit bekend maakt, tenzij in ant
woord op eenige vraag geclaan in den loop der handelingen 

·voor eenig bevoegd Hof of andere Reehtbank en 
(3) Elk Verslaggevcncl Ambtenaar, Voorzittend Amb

ienaar, Stemopnemer, of Scrutinier, die op eenig stem-
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mark or vvriting not authorized by this Schedule,. 
shall be guilty of an offence, and on conviction thereof shall 
be liable to imprisonment for any period not exceedi11g 
twelve months \vith or without hard labour. 

106. Except as authorized by this Schedule, every 
person who knowingly and wilfully breaks the seal of, or 
opens any such scaled parcel as is hereinbefore mentioned, 
unless he is by the la\vfnl command of some competent 
Court or other Tribunal required so to do, or to produce 
some portion of the contents of such parcel. shall be deenied 
guillty of an offence, and on conviction shall be liable to 
imprisonment for any period not exceeding twelve months. 
with or without hard labour. 

107. No voter who ·within three months before or during 
any election shall have been retained, hired, or employed 
for all or any of the purposes of election for reward by or 
on behalf of any candidate at such election as agent, clerk, 
n1essenger, or in other ]like employment, shall be entitl<'<1 
to vote at such election, and if he shall so vote he shall be· 
liable upon •Conviction to a penalty not exceeding fifty 
pounds, and, in default of payment, to in1prisonment for 
any period not exceeding three months. 

}fearing of Election, Petitions. 

108. A petition complaining of an undue election of :1 

member of the Legislative AssembJy for any electoral divi
sion by reason of want of qualification, disqualification, 
corrupt or illegal P_ractice, irregularity or otherwise, may be· 
presented to the H1gh Court by-

(1.) An enrolled voter in snch electoral division; 

(2.) Smnc person claiming to have had a right to be 
elected at such election ; or 

(3.) Some person alleging hin1self to have been a en n
didate at such election. 

Such petition is hereinafter referred to as an election 
petition. 
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briefjc eenig n1erk of geschrift plaatst dat niet is toegestaan 
bij cleze Schedule, zal schu1dig zijn a an een overtreding en 
zal indicn schuldig bevonden, onderhevi~· zijn aan gevan
genis-straf n1iet of zoncler harden arbcicl voor ecn tijdperk 
twaalf maanclen niet te bovengaande. 

106. Tl1(lien, IY?ha]ve zooals gcauthorisct•rd bij cleze 
Schedule, eenig per soon, dcslwwnst of opzette1ijk het ze
ge1 van eenig zooclanig vcrzcgcld pakket zooals hierin te 
voren vermclcl verbreekt of bet opent, tenzij hij op wettig 
'bevel van eenig bevoegd Hof of andere Rechtbank bevolen 
is zulks tc doen, of ecnig gecleelte van den inhoucl van zulk 
.een pakk•et te producecren, zal hij geacht worden schuldig 
te zijn aan cen .overtrecling en zal, indien schnrclig bevon
den, onderhevig zijn aan gevangenisstraf met of zonder 
l1arden arbeid voor eenig tijdpcrk, t\vaalf. maanclen niet te 
l)ovengaande. 

107. Gecn kiezer die, binnen drie maanclcn v6<)r of .ge
ilnrencle ecnige verkiezing tegen belooning aangehouden, ge
hnnrd, of geemployeerd geweest is als agent, klerk, bood
s_chapper of in anderen dienst voor aL of eenige van, de doel
-einden van verkiezing door of ten behoeve van eenigen can
d:daat bij zoodanige verki1ezing, zal gerechtigd zijn bij zoo
-danige verkiezing te stemn1en en indien hij a}zoo zal stem
n1en, zal hij bij convictie onclerhevig zijn aan eene boete geen 
.£50 te bov,2ngaancle of in gebreke van bctaling aan gevan
genzetting gednrencle ecnig tijclperk geen drie maanden te 
-bovengaancle. 

V erhooren Tan rerkiezings petities. 

108. Eene petitie klagencle over eene onbehoorlijke ver
kiezing van een lid van de \V etgevencle V ergaderi"ng voor 
eenige kiesafdeeling on1 red en van onvoldoencle kwalificatie, 
clislnvalifica tie, on1koopende of on w1ettige hande~ing, on
geregeldheicl of anclerszins, kan hij bet Hooger Hof inge
'levercl worden door-

(1) Eenen geregistreerden ki,ezer in zoodanige kiesaf
cleeling; 

(2) Eenigen persoon aanspraak makenae bet recht ge
had te hebben bij zoodanige verkiezing v~erkozen te 
vvorden; of 

(3) Eenigen persoon be,yerende zelf een candidaat bij 
zoodanige verkiezing te zijn geweest. 

Zoodanige petitie wordt hierin nader naar verwezen als 
·eene verkiezings petitie. 
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109. vVith respect to the presentation of an electio11 
petition, the follovving provisions shall apply :-

(1.) The petition shall be signed by the petitioner, or 
all the petitioners, if more than one. 

(2.) The petition shall be presented ·within forty days
after the result of the election has been declared bv 
the Returning Officer· ~ 

(3.) Presentation of a petition shall be made by filing 
it with the Registrar of the High Court. 

(4.) At the tin1e of the presentation of the petition or· 
within seven clays afterwards, security for the pay
lnent of all cost, ·charges, and expenses that may 
become payable by the petitioner 

(a.) To any person summoned as a witness on his. 
behalf; or 

(b.) To the member whose election or qualification 
is complained of (who is hereinafter referred 
to as the respondent) ; 

shall be given by or on behalf of the petitioner. 

(5.) The security shall be to the amount of three hun
dred pounqs; it .shall be given either by recog
nizance to be entered into by any number of sure
ties not exceeding four, or by a deposit of money· 
with the Registrar of the High Court, or partly 
in one vvay and partly in the other. 

110. Notice in \Vriting of the presentation of a petition. 
and of the nature of the proposed security, accompanied 
with a ·copy of tlw petition, shall within ten days after the 
presentation of the petition be served by the petitioner on. 
the respondent, either personally or by leaving the same 
at his usual or last Tnwwn dwelling-house or place of busi
ness; and. it shall be lawful for the respondent, where the 
s<'curity is given vvhol1y or partially by rrcognizance by 
notice in writing to be served upon the petitioner in manner
aforesaid within twenty-one days from the date of the ser
vice on hin:1 of sucb notice, to object to such recognizance on 
the ground that the sureties or any of the1n are insufficient,.. 
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109. l\1et be trekking tot bet inleveren van Bene verkie~ 
zings petitio, zullen de vorgende voorzieningen van toe pas
sing zijn :-

(1) De petitio zal door den petitionaris geteekend wor
den of door al de petitionarissen indien meer dan 
een. 

(2) De petitio zal binnen vcertien dagen na dat de nit
slag van de verkiezing door den Verslaggevenclen· 
Ambtcnaar verkondigd is ingel~everd worden. 

(3) Inlevering van een petitio zal gedaan worden door 
bet indienen derzelve bij den Reg·istra teur van het 
1-Iooger Hof. 

(4) Tijdens bet inleveren van de petitio of binnen ze
ven dagun claarna, zal securiteit voor de beta]ing 
van alle kosten, lasten •en uitgaven die door den pe
titionaris mogen betaalbaar worclen-
(a) Aan eenigen persoon gedagvaard a}s- eene ge-

tuige ten zijnen behoove; of 
(b) Aan bet lid wiens verkiezing of kwalificat!e· 

over geklaagd ~Vvordt (die bier in nader verwe
zen worclt als de Respondent) ; 

gegeven worden door of ten bchoeve van den: peti
tionaris. 

(5) De securiteit zal bet bedrag van drie honderd pon
den zijn ; zij za} gegeven \NOrden of door horgtocht 
te worden aangegaan door eenig getal borgen vier 
niet te bovengaande' of door een deposita gelds met 
den Registrateur van bet Hooger Hof, of gedeelte-
11ijk op de eene wijze en gedeeltelijk op de andere. 

110. Kennis in geschrift van het inleveren van eene 
petitio en van den aarcl der voorgestelde s•ecuriteit, verge
zeld van cone co pie van de petit1e, zal binnen tien dagen1 
na de inlev•ering van de petitio, gediend worden door den 
petitionaris of den Respondent door dezelve te laten bij 
zijn gewoon of laatstbekend woonhuis, of bezigheidsplaats ;_ 
en het zal wettig zijn voor den Respondent, waar de secu
riteit geheellijk of gedeeltelijk door borgtocht gegeven is, 
om bij kennis in geschrift op den petitionaris op de voor
noemde wijze gedi•end to worden binnen een en twintig da
gen van af den datum van het clienen op hen1 van zoodanige· 
kennis, te objecteeren tegen zoodanigen borgtocht op grond' 
dat de borgcn of ecnig een hunner onvoldoende zijn, of dat-
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~)r that a surety is dead, or that he cannot be found, or that 
a person na1ned in the recognizance has not duly acknow
Jedged the same. 

111. Any objection made to security given shall be 
~heard and decided by the liigh Court or by a .T udge thereof. 
If any objection to the security is allowed. it shaH be lawful 
'for the petitioner, -within a further time to be fixed by the 
·Court or Judge not exceeding ten days, to remove such 
,objection hy a deposit of sucl~ sum of money as may be 
deemed proper by the said Court or Judge to make the secu-
Tity sufficient. 

If on objection made the security is decided to be insuf
·ficient, and such objection is not ren1oved in manner herein
ibefore mentioned, no further proceedings shall be had_ on 
the petition; otherwise, on the expiration of the time limited 
'for making objections, or on the sufficiency of the security 
'being established after objection made, the petition shall be 
deemed to be at issue. 

112. The Registrar of the High Court shall, as soon as 
·may be, 111ake out a list of petitions presented to the Court 
·and \Yhich are at issue, placing them in the order in which 
"they were presented, and shall keep at his office a copy of 
such list, hereinafter referred to as the eJection list, open 
to the inspection of any person making application for in
spection thereof. Snch petitions shall be tried in the order 
in which they stand in snch list, unless the Court shall 
other"·ise order. 

Trial of a Pet-ition. 

113. \Vith respect to the trial of election petitions the 
'follo"·ing provisions shall apply :-

(1.) Everv eJection petition shall be tried with open 
doors·: 

(2.) The trial of election petitions may take place in 
any civil term upon any day prescribed by any rule 
or order of Court : provided that the Court to which 
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eene borg overleden is, of dat hij niet gevonden kan worden, 
of dat een persoon in den borgtocht vermcld denzelfden niet 
behoorlijk hecft erl{'end. 

Ill. Eenige objoct:e gemaakt tegen securiteit gegeven 
za~ verhoord en beslist worden door bet Hooger Hof of door 
eenen Rechter orvan. Indien eenige objectie tegen secnnte1t 
bekrachtigd wordt, zal bet wettig zijn voor den petitionaris, 
binnen eon vcnleren tijd door bet Hof of den Rechter te· 
worden bepaald tien dagpn n;et te boveno-aande, zoo?anige 
objectie nit den weg te rnimen met een deponeeren van zoo
danige som gelds als door het genoemc1 Hof of den Rechtcr 
mag beschouwd worden genoegzaam te zijn om de sec.uriteit 
voldoende te maken. 

Indien bij objectie gemaakt de Hccuriteit verklaard wordt 
onvoldoende te zijn, en zoodanige objectie niet uit den weg 
geruimd wordt op de wijze hierin tevoren vermeld, zul1en· 
geene verdere procedures op de petitie volgen; anders, met 
het verloop van den tijd hrpaald voor bet maken van objec
ties, of met de daarstelling van de gPgoedheicl van de secu
riteit na objectie gemaakt, zal de pet:ti-e beschonwd worden 
in proces te zijn. 

112. De Reg·istratcur van bet Hooger Hof zal, zoo spoedig: 
doenlijk, eene liist uit1nak·en van de petities aan bet Hof in
geleverd en welke in proces zijn, ze in de orde plaatsende· 
in welke zij ingelevercl vv•erden, en zall ten zijnen kantore· 
een kopie aanhouclen van zooclanige Iijst, hierinnacler naar 
verwezen a]s do verkiezingslijst, open ter inzago van eenig·en 
persoon applicatio makende om inspectie daarvan. Zooclanige 
petities zullen v·crhoord worden in de order waarin zij op 
zoodanige lijst voorkomen, tenzij bet Hof anders zal 
gelasten. 

H et Verhoor van eene Petitie. 

113. De volgende voorzi·eningen zu11en toepasselijk zijn· 
met betrekking tot hot vcrhoor van vorkiezings petities :-

(1) Iedere verkiez~ngs petiti·c zal met open cleuren ver-
hoord \vorden. · 

('2) Het verboor van verkiezings petities kan plaats' 
vinden in eenigen civielen zittingstermijn, op een]-
gen dag voorgeschreven in eenigen regel of order 
van bet Hof; met dien verstande dat bet Hof aan 
wclk zij ingelevercl is geworden, eenigen dag birmen· 
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it has been presented n1ay, upon the application 
of any of the petitioners or respondents, fix any day 
in or .out of term for such trial. 

(3.) Notice of the time and place at which an election 
petition \Vill he tr:ed shall be given by the Regis
trar of the High Court to the parties concerned 
not less than fourteen days before the day on which 
the trial is to be held. 

·<4·) rrhe Court n1ay adjourn the trial frmn time to time 
and frmn place to place. 

·(5.) \Vhere on the trial of an election petition praying 
the Court to determine that some other person 
than the respondent is entitled to be declared duly 
ele.cted jn place of the respondent it is proved that 
any person who voted for the respondent was 
bribed or treated or subjected to undue influence 
by ai~Y one on behalf of the respondent, or that 
such person was guilty of personation or of an 
illegal practice, payment or hiring, every vote 
given for the respondent by such person, shaJl be 
deducted fron1 the total number of votes given for 
the respondent at the election. 

·(6.) ~\t the •COnclusion of the trial of anv election 
petition the Court shall determine whether the 
respondent was duly elected or whether any, and 
if so, what person other than the respondent was 
or is entitled to be declared duly elected; if the 
Court shall detennine that the respondent was duly 
elected, such e~ection .shall be and relnain as valid 
:'.s if no petition had been presented against the 
same. If the Court shall -determine 'that the re
spondent was not duly elected, but that some other 
person was or is entitled to be declared duly elected, 
the respondent shall forthwith be deemed to have 
vacated his seat; and the Court shall forthwith 
certify such determination to the Governor, who 
shall thereupon, by Proclamation in the Gazette, 
declare such other person duly elected. If the 
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of buiten den zittingstermijn op applieatie van 
eenige der petitionarissen kan bepalen voor zoodanig 
verhoor. 

(3) Kennis van den tijd en de plaats alwaar eene ver
kiezings petitie verhoord zal worden zal door den 
Registra teur van bet Hooger Hof gegeven worden 
aan de partijen betrokken niet minder dan veertien 
dagen voor den dag waarop het verhoor g·ehouden 
zal worden. 

(4) Ret Hof kan het verhoor van tiid tot tijd en van· 
pia a ts tot plaa ts verdagen. 

(5) Waar bij het verhoor Vfln eene verkiezings petitie 
het Hof verzoekende om te bes1issen dat eene 
andere persoon dan de Respondent gerechtigd is 
om verklaard te warden als behoorlijk verkozen 
in stede van den Respondent, het bevvezen wordt 
dat eenige persoon die voor del) Respondent stemde, 
omgekocht of onthaald of onder onbehoorlijken in
vloed gebracht werd door eenig-eten ten gunste van 
den Respondent, of dat zoodanige persoon schuldig 
was aan verpersoonlijking of eene onwettige han
deling, betaling, of huur, zal 'elke .sten1 voor den 
Respondent gegeven door zoodanigen persoon, afge
trokken worden van het totaal! getal stemmen voor
den Respondent bij de verkiezing gegeven. 

(6) Bij het einde van het v·erhoor van eenige verkiezings 
petitie zal het Hof besJ:ssen of de Respondent be
hoorlijk verkozen \Verd of al dan niet eenige, ·en zoo 
ja, welke ander persoon dan de Respondent ge
rechtigd was of is om als behoorlijk verkozen ver
kJiaard te worden; indien het Hof beslissen zal dat 
de Respondent behoorlijk verkozen was, zal zoo
danige verkiezing zijn en blijven zoo geldig als of 
er geene petitie daart·egen ingeleverd was geweest. 
Indien het Hof beslissen zal dat de Respondent niet 
behoorlijk verkozen was, n1aar dat eenige andere 
persoon gerechtigd was of is om a}s behoorlijk ver
kozen verklaard te worden, zal de Respondent on-· 
1niddellijk beschouwd word·en zijnen zetel te hebben 
ontrnimd; en het Hof zal onmidclellijk zoodanige, 
beslissing aan den Gouverneur certificeeren, die 
daar.op, bij Prodamatie in de Gouvernem•ents 
Courant zoodanig-en persoon als behoorlijk verkozen 
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Court shall detern1ine that the respondent was not 
duly elected, and that no other person was or is 
entitled to be dechued duly elected, the seat of the 
respondent shall forthwith be deemed to be vacant, 
and the Court sha1l forthwith certify such 
determination to the Governor, who shall there
upon command that a new election shall take place 
for the purpose .of filling up such vacancy, and like 
proceedings shall take place in regard to such new 
elect:on as are provided in regard to elections under 
this Schedule. 

114. On the trial of a p_otition complaining of an undue 
(tdection or return, and claiming the seat for some person, 
.the respondent may give evidence to prove that the election 
.. of such person was undue in the same manner as if he had 
,presented a petition complaining of such election. 

Proc.eedings. 

115. An elect!on petition under this Schedule shaH be in 
·tsnch form and state such 1natters as may be prescribed. 

116· Two or more joint candidates may b(~ made respon
dents to the same petition, and such petition shall he filed as 

•one petition and be tried at the same time, but for all the 
purposes of this Schedule .such petition shall be deemed to be 
a separate petition against each respondent. 

117. \Vhen more petitions than one are presente~ 
·relating to the same election or return all such petitions shall 
in the list of petitions be hracketted together. and shall be 
dealt with as one petition, but such petition shall stand in the 

"election list in the place where the last of such petitions 
would have stood if it had been the only petition presented, 

·unless· the Court or a Judge thereof shall otherwise direct. 

TV itnesses. . 
1] 8. \Vitnrsscs shall he summoned and S\Yorn in the 

"Same manner as in a trial before the High Court, and shall be 
·subject to the same penalties for perjury. 

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



KIEZERS LIJS'l'E~ EN VERKIEZINGEN. 7T 

zal verklaren. Tndien bet Hof beslissen zill dat de 
Respondent niet behoorlijk verkozen was. en dat 
geen ander persoon gerechtigd vms of is on~ als 
behoorlijk verkozen verklaard te worden, zal de 
zete] van cien Respondent onmiddelliik beschonwcT 
worden va.cant te zijn, en bet Hof zal onmiddellijk 
zoodanige beslissing aan den Gouverneur certifi
ceeren, aie daarop last zall gev-en dat eene nieuwe· 
verkiezing zal plaats vinden ten einde zoodanige· 
vacature "'aan te vu11en, en gelijke handelipg·en 
zullen p11aats vinden met betrekking- tot zoodanige· 
nienwe verkiezing als er in voorzien is m·et be
trekking tot verkiezingen krachtens deze schedule. 

114. Bij bet verhoor van eene petitie klagende over eene 
cnbehoorlijke verkiezing of opgave, en den 7,etel eischende 
voor eenigen anderen persoon, kan de Resnondent getuigenis
geven om te bewijzen clat de verkiezing van 7,0oda nigcn 
persoon onbehoorlijk was op dezelfde "\Vijze a]s of hii eene 
petitie klagenae over zoodanige verkiezing ingeleYerd had. 

Procedures. 
115. Eene ve1:kiezings petitie krachtens cleze schedule· 

zal in zoodanigen v:orm z1jn en zal 7,0odanige za.ken ver
melden als voorgeschreven rnogen worden. 

116. Twee of mcer gezamenJijkc candidaten kunnen 
Respondenten op dezelfde petitio gemaakt worden, en zoo
danige petit!e 7,a} als eene petitie ingeleverd en terzelfder
tijde verhoord ·worden maar voor aile doeleinden van deze 
Schedule za l' zoodanige petitie bescfwuwd worden eene af
zonderlijke petitie tegen elken candidaat te zijn. 

117. Indien Ineer petities dan een in verband met de
zelfde v·erbe7,ing of opgave ingeleverd worden, zullen aile 
zoodanige petities op de l1jst van petities in een begrepen 
worden en zullen als eene petitie behandelcl ~·orden, Inaar 
zoodanige petitie zal op dP verkiezings lijst blijven wa~r
de laatste van zoodanige petiti•es zou geweest zijn indien 
7,]i de cenige petitie ingeleverd ware geweest, tenzij bet 
Hof of eene Recht·er ervan anclers za]l gelasten. 

Getuigen. 
118. Getuig'(:'n 7,uTJen gedagvaard en beeed-Jgd worden· 

op de7:C'lfc1e wijze als bij een verhoor in bet Hooger Hof, 
en zullcn onderhc-vig zijn aan dezelfde straffen voor mein-
eed. 
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119. On the trial of an election petition the Court may 
exami~e any witness or any person in Court. although such 
witness or person is not called or examined by any party to 
the petition. After the examinabon of a witness as aforesaid 
'by the Court, such ·witness may be cross-examined by or on 
'hehalf of the petitioner and respondent or either of them. 

120. No person "\Vho is called as a ·witness at the trial 
.of any election petition shall be ex·cused frmn answering any 
·question relati11g to any corrupt or illegal practice at or 
.~onnected with any election then forming the subject of 
.enquiry, on the ground that the answer thereto may crimin
.ate or tend to criminate himself, provided that where any wit-
ness shall ansvver every question relating to any matters 
aforesaid which he shall be required by the Court to answer, 
.and the answer to which may criminate or tend to criminate 
him, he shaH be entitled to receive frmn the Court, under the 
hand of the Registrar, a ·certificate stating that such witness 
was upon his examination required by the said Court to 

·answer questions or a question relating to the matters afore
said, the answer or answers to which cri1ninated or tended 
to criminate him, and had answered all such questions or 
question; and if any indictment or action he at any time 
thereafter pending in any Court against such "\Vitness for any 

·offence under this Schedule, committed by him previous to 
the time of his giving his evidence, and at or in relation to 
the election concerning or in relation to which the witness 
1nay have been so exarnined, the Court shall. on production 
and proof of such certificate stay the proceedings in such 
indictment or action : provided that no statement made by 

·any person in answer to any question put to him by or before 
such Court, shall, except in ·cases of indictment for perjury, 
·be admissable in evidence against him in any proceeding, 

··criminal or civil. 

121. The reasonable expenses incurred by any person 
appearing to give evidence at the trial of an election 'petition, 

·according to the scale usually allowed to witnesses on the 
·trial of civil actions in the superior Courts of Law in the 
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119. Bij het verhoor van eene verkezings petitie kan 
het Hof eenigen getuige of cenigen persoon in het Hof 
Dndervragen, ofschoon zoodanige getnige of pcrsoon niet 
'Opgeroepen of ondervraagd is door eenige partij in de petitio. 
N a de ondervraging van eencn getuige door bet Hof, zooals 
voornoemd, kan zoodan:gen getuige door of namens den 
petitionaris of Respondent of <loor heiden hnnner kruis
vragen gedaan worden. 

120. Geen persoon die als getuigc opg·eroepen is bij 
l1et verhoor van eenige verkiezings petitie zal1 verschoond 
worden van het beantwoorclen van ccnige vraag aangaande 
.eenige omkoopende of onwettige handeling bij of in verband 
n1et eenige verkiezing alsdan het onderwerp van een ond.er
zoek zijnde, op grond dat het antwoord daarop hem kan 
incrimineeren of strekken te incrimineeren, met dien ver
stancle clat waar ecnige getuige e1ke vraag zal beantwoorden 
1net betrekking tot eenige dcr 7-aken voormeld die hij door 
bet Hof verPischt 'vorclt te beantwoonlen en bet antwoord 
'vaarop hem kan incrimineeren of strekken te incrimineeren, 
zal hij gerechtigd zijn van het Hof te ontvangen onder de 
hand van den Registrateur, een cettificaat 1neldende dat 
zoodanige getuige bij zijnc ondervraging door bet Hof 
·g·erekwireerd werd vragen of eene vraag betreffende de zaken 
voormeld te heantwoorden, het antwoorcl of de antwoorden 
waarop hem kan incrimineerden of strekken hem te incrimi
neeren, en dat hij alle zoodanige vragen of vraag had beant
woord; en indien eenige beschuldiging of actie t.cn eeniger 
tijde daarna hangende zij in eenig Hof tegen zoodamgen 
·getuige wegens eenigo wandaad, krachtens deze schedule, 
~door hmn gepleegd voor den tijd van 't geven zijner getui
genis, en bij of in v·erband met de verkieJ:ing aangaande of in 
verband met we1ke de getuige alzoo ondervraagd mocht go
weest zijn, zal bet Hof, bij over legging en bewijs van zoo
·danig certificaat de procedures in zoodanige beschuldiging 
·of a.ctie opschorten; met dien verstande dat geene verkhtring 
door eenigen persoon gemaakt in antwoord op eenige vraag 
bern gedaan door of voor eenig Hof, aanneerrinaar zal znn 
·a]s getuigenis tegen hem in eenige pr_ocedure, crimineel 
of civiel, behaYve in gevallen van beschuldiging van meineed. 

121. De billfijke onkosten aangegaan door eenigen per
soon verschijnende om getuigenis te geven bij 'bet verhoor 
van eene verkiezings petitie, kunnen, overeenkomstig het 
iarief gewoonlijk aan getuigen toegekend bij het verhoor 
van civiele zaken in de Hoogere gerechtshoven in de Kolo-
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Colony, may be allowed to such person, and· such expenses
shall be deemed to be costs of the petition· 

Withdratcal and Abatement of Election Petitions. 

122. An election petition shall not be v.-ithdrawn without 
the leave of the Court, and after such notice has been given 
as such Court may direct. 

123. On the hearing of the application for withdra\val, 
any person who might liave been a petitioner in respect of' 
such election to which the petition relates may apply to the 
Court to be substituted as a petitioner for the petitioner so 
desirous of withdrawing the petition. 

124. The Court may. if it think fit, substitute as a peti
tioner any such applicant as aforrsaid, and may further, 
if the proposecl withdrawal is in the opinion of the Court 
induced by any corrupt bargain or consideration, by order 
direct that the security given on behalf of the original peti
tjoner shall remain as secm·it~· for any costs that may bein
cnrred by the .snbstitutrcl petitioner. and that to the extent 
cf the smn named in such se.cnrity the original petitioner 
shall be liable to pay the costs of the substituted petitioner. 

125. If no s~ch ordPr is made \vith rpspect to the secu
rity given on behalf of the original pditiOner, secnrity to 
the same amonnt as would be required in the case of a new 
petition, and subject to the like conditions shall be given 
r.n behalf of the substituted pt'titioner before he proce:~ds 
with his petition, and within fourteen days after the order 
of substitution. 

126. Rnbject as aforesaid, a substituted petitioner shall 
stand in the same position, as 1warlv as n1av bf', and be 
subject to the same liabilities as the ori'ginal pet.itioner. 

127. If a petition is withdrawn the petitioner shall he· 
liable to pay the costs of the respondent. 
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nie, aan zoodanigen persoon toegekend worden, en zoodanige 
onkosten zullen bescbouwd worden te zijn kosten van de 
petitie. 

Terugtrekking en Vervalling van Verkiezings Petit-ies. 

122. Een verkiezings petitie zal niet teruggetrokken 
\Vorden zonder bet verJiof van bet Hof, en na zoodanige 
kennis als zoodanig Hof mocht hepalen, grgeven is gewor
den. 

123. Bij bet verhoor van de applicat~c voor terugtrek
king, kan eenig persoon die eene petitionaris kon geweest 
zijn ten aanzien van zooclanige verkiezing \Vaaraan de petitie 
verbonclen is, aan het Hof appEcatie maken om gesubsti
tueerd te worden als petitionaris in steele· van den petitionaris 
alzoo verlangend de petitie terng te trckken. 

124. Ret Hof kan, inclicn het zulks ~·oed vinclt, zoocla
nigen applicant a]ls voormclcl substitueercn als ecnen peti
tionaris, en kan verder, inclien in cl·e opinie van het Hof 
de voorgestelde terugtrekking veroorzaakt is door eenige 
wederrecbtelijke overeenkomst of consideratie, bij order 
gela.sten dat de securiteit gegeven ten hehoeve van den 
oorspronkelijken petitionaris blijven zal als securiteit voor 
eenige kosten ·die door den gesubstitueerclen petit!onaris 
mocbten aangegaan worden, en clat cle oorspronkelijke peti
tionaris gebouden zal' zijn de kosten van den gesubstitueerden 
petitionaris t.c beta len. 

125. Indien gccn zoodanige orocr gemaakt vvordt 1net 
hetrekking tot de securiteit gcgeven ten behoeve van den 
oorspronkelijken petitionaris, zal securiteit voor hetzelfde 
hAclrag dat vereischt zon worden in bet geval van eene 
nienwe petitie, en ondcrworpcn aan clezelfclc vomwaarclp,n, 
geg.cvcn worden ten behocvc van den gesubstitueerden peti
tionaris v6or clat h ;i nwt zijn0 petitic voortgaat en binnen 
veertien clagen na de order tot substitntie. 

126. OncleiWorpen als voormeld, za] cen gesubstitueerde 
prtitionaris in deze~fde positie. zoo na mogelijk, staan en 
onderwoqwn ziin aan dezelfde verantwoordelijkbeden als 
de oorspronkelijke petitionaris. 

127. Indien f'cne petitie teruggetrokken wordt zal de 
}1etitionaris onderhevig zijn aan betaling der kosten van den 
Respondent. 
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128. \Yhen {here are n1ore petitioners than one no appli-
cation to withdravv a petition shall he made without the· 
consent of all the petitioners. 

129. An election petition sham be abated by the death 
of the sole petitioner or petitioners, but such abatement shall 
not affect the liability of the petitioner or petitioners to the· 
payment of costs previously incurred. 

130. On the abatement of a petition any person \vho· 
might have been a petitioner in respect of the ele·ction to 
which the petition relates n1ay, within twenty-one days 
after .such abatement, apply to the High Court or any .TudgP 
thereof to b~ substituted as a petitioner, and such Court c,r 
Judge may thereupon, if it or he thinks fit, substitute as a 
petitioner any such applicant who is desirous of being sub
stituted, and on whose behalf .security to the same amount 
is given as is required in the ·case of a new petition. 

131. A respondent whohas given notice that he does not 
intend to oppose the petition shall not be allowed to appear 
or to act as a party against such petition in any proceedings 
thereon, and shall not sit or vote in the l.Jegislative Assembly 
pending the result of the trial of the petition, and the Court 
shall in.a1l cases in vvhich such notice has been given report· 
the same to the Speaker. 

Costs. 

132. All costs, ·charges, and expenses of and incidental' 
to the presentation of a petition, and to the proceedings con
sequent thereon, shall be defrayed by the parties to the 
petition in such manner, and in such proportions, as the
Court before wh;·ch the same is tried or to be tried mav 
determine, regard being had to the disallowance of an,, 
costs, charges, or expenses which n1ay in the opinion of the 
Court have been cansed by vexatious conduct~ unfounded· 
allegations, or unfounded objections on the part either of 
the petitioner or the respondent, and regard being had to the 
discouragement of any needless expense by throwing the 
burden of defraying the same on the parties by whom it has 
been caused, whether such part:es are or arc not on the
'vho1e successful. 
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128. vVaar daar n1eer petitionarissen zijn dan een kan 
gecn appiicatie om eene petitie terug te trekken gemaakt 
-vvorden zonder de toestemming van al1e petitionarissen. 

1'29. Een verkiezings petitie za} vervallen bij den dood 
van den eenigcn petitionar:s of van de petitionarissen, maar 
zoodanige vervalling zal de verantwoordelijkheicl van den 
petitionaris of de petitionarissen voor de betaling van de 
kosten alreecls aangcgaan ni·et affecteeren. 

130. 2.\[et het verva11en eener petitie kan eenig persoon 
die eene petitionaris kon gcvveest zijn ten aanzien van Je 
verkiezing waarmede de petitie betrokken is, binnen _een en 
twintig clagen na zoodanige vervallling, aan bet H.ooger Hof 
of eenigen Rechter ervan applicatie maken om als peti
tionaris gesubstitueerd tc worden, en zoodanig Hof of 
Rechter kan daarop, inclien bet Hof of hij zulks goed vindt, 
als eenen petitionaris substitueer·en eenigen zooclanigen appli
cant die begeerig is gesubstitueerd te worde~_, en ten vviens 
behoeve securiteit in hetzelfde beclrag gegeven wordt als 
vereischt 'vordt in bet .geval van eene nieuwe petitie. 

131. Een respondent die kennis gegeven heeft dat hij 
nict voornemens is de petitie te opponeeren, zall niet toe
gelaten worden als eene partij tegen zooclanige petitio in 
eenige procedures daarin te verschijnen of hanclelen en, 
hangende aen uitslag van bet verhoor cler petitie' zal niet 
in de W etgevencle Vergadering zitting nemen of stemmen, 
en bet Hof zal in aBe gevalllen in welke zoodanige kennis 
gegeven is gevv.orden, dezelfcle aan den Speaker rapporteeren. 

Kosten. 
132. ABe kosten, lasten, en uitgaven van .of verbonden 

aan de inlever:ng van ecne pctitie. en aan de procedm~es 
daarop vo1gencle, zullen geclekt worden door de partijen tot 
de petitie op zoodanige wijze en in zoodanige evenredig
heclen, als het liof -vvaarvoor clezelve verhoorcl wordt of is 
te 'vorclcn verhoorcl, mocht bepalen, met inachtneming van 
de afkenring van eenige kosten, lasten, of n~tgaven die in de 
opinie van hot Hof veroorzaakt kon geweest zijn door 
l11agenc1 gcclrag, ongegroncle beweringen, of ongegronde ob
jecti·es van don kant of van den petitionaris Of den respon
rlent, en met in a.chtncming van de ontmoocliging van eonige 
onnooclig·c kostcn door den last van dezelvc te dekken op de 
partijen door wie zij veroorzaakt werd te werpen hetzij 
zoodan:go partijen a] clan nict in bet gt'heel geslaagd zijn. 

F 
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133. The costs may be taxed and recovered in the same 
manner as the costs of an ordinary action at law in the 
superior Court of the Colony. · 

134. If any petitioner in an election petition shall 
neglect or refuse for the space of one month after demand 
to pay to any person summoned as a witness on his behalf 
or to the respondent any sum certified to be due to him 
for his costs, charges, or expenses, and if such neglect or 
refusal be proved to the satisfa-ction of the Court to which 
such petition was presented, every person who has entered 
into a recognizance rela.ting to such petition shall be held 
to have made default in his said recognizance. and the Regis
trar of the said Court sha11 thereupon certify such recog
nizance to be forfeited, and execution may therenpon by 
1eave of the said Court be sued out thereon at the suit of any 
such witness or respondent from time to time as occasion may 
require. 

Power to malce Regulations .and give Instructions. 

135. The Governor in Council may from time to time 
111ake, alter, or repeal Regulations, and give instruction not 
inconsistent with the provisions of this S.checlnle for the 
better earring out of the objects and purposes thereof, and 
all such Regulations shall be notified in the Gazette by the 
·Cnlonial Secretary. 

ANNEXURE (A) To ScHEDULE II. 

Form of Not-ice under Section 2· 

~fagister:al District of ................................ . 

Notice is hereby given to the inhabitants of the seV'eral 
registration divisions within the l\1agisterial District oj 
................................. that the Registering Officers will 
now commence. in accordance with the provisions of section 
·2 of Schrdnle IT. annexed to the Orange River Colony Con
stitution J_jetters Patent. 1907, to make ont in and for each 
registration division a Provincial List of all nersons entitled 
to vote at elections of members for the Legislative Assembly. 
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133. De kosten kunnen getaxeerd en verhaald worden 
op dez•elfde wijze als de kosten van een gewoon rechtsgeding 
in het Hooger Hof van de Kolonie. 

134. Indien eenig petitionaris in eene verkiezings pe
titie verzuimen of weigeren zall, gedurende den tijd van eene 
maand na aanmaning tot betaling om aan eenigen persoon 
als getuige ten zijnen behoeve gedagvaard, of aan den 
respondent eenige som gecertificeerd aan hem verschuldigd 
te zijn voor 7;ijne kosten, lasten, of uitgav•en te betalen, en 
indien zoodanig verzuim of weigering bewezen wordt tot 
satisfactie van het Hof waaraan zoodanig petitie ingeleverd 
werd, zal ·elke persoon die eenen borgtocht aangegaan heeft 
ten aanzien van zoodanige petitie, gehouden worden defaut 
gemaakt te hebben in zijnen vermelden borgtocht, en de 
Registrateur van bet genoemd Hof zal: daarop certificeeren 
dat zoodanige borgtocht verbeurd is, en executie kan daarop 
met verlof van bet genoemd Hof van tijd tot tijd naar gelang 
van omstandigheclen verzocht worden op geding van eenigen 
zoodanigen getuige of respondent. 

Macht om Regulaties op te trekken en Instructies uit te 
vaardigen. 

135. De Gouverneur in Rade kan van tijd tot tijd regu
laties optrekken, wijzigen of herroepen en instructies geven 
niet onbestaanbaar met de bepalingen van deze schedule, 
voor bet beter uitvoeren van de vereischteu ·en de doeleinden 
daarvan, en alle z.oodanige regulaties zuHen door den Kolo
nia]en Secretaris in cle Gouvernements Courant gepubliceerd 
worden. 

AANHANGSEL (A) VAN ScHEDULE 2. 

Vorm 'Can Kennisgeving in termen ran Sectie 2. 
l\1agistraats D:strict ............................. . 

Hiermede wordt kennis gegeven aan de inwoners van 
de verschillende kiesafdeelingen binnen bet l\1agistraats 
District ............................ dat de Registratie Ambtenaren 
thans zuNen beginnen, overeenkomstig de bepalingen van 
Sectie -g van .Schedule '2, gehecht aan den "Oranie Rivier 
Ko1onie "Donstitutie Onen Brief, 1907,'' met bet opmaken 
van eene voorloopige Jijst van aile personen die ger·echtigd 
zijn om te stemmen bij verkiezingen van leden van de \Vet
gevende V ergadering. 

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



09 ('\_, VOTERS' IjiSTS A~D ELECTIOi\S. 

In order to secure the 1nost complete list possible, and 
to prevent danger of exelus:on of qualified persons from the 
list, all persons claiming to be entitled to have their names 
placed on the said list are invited C'ither to send in their 
Claims to the respective Registering Officers, or to ascertain 
whether their names have been placed upon the Provis!onal 
J_.~ist on or before the date fixed for the completion of snch 
Ijist. 

The Registering Officers for the several registration divi
sions of this flistrict are those named as the foot hereof. 

Dated th;s ............ day of .................. , 190 ..... . 

(Sign eo) 

Colonial Secretary. 

ANNEXURR (B) TO RcREDULE IT. 

Notices to be subjoined or annexed to Provisional List of 
ll otcrs and posted under 8 ection 5. 

Notice of Claims and Objections. 

Tiegistration division . . . . . . . . . . . . . . . . . . of the l\fagisterial 
District of .................... . 

Notice is lwrehy given that if any person whose name 
is not insertocl in the above r .. ist shall claim to have his name 
inserted therein, then any such claimant 1nay, at any time 
before the .................. dav of ........................... , 190 ... , 
lodge with the Registering ·officer at ............................ . 
either by transmission through the post or in some other 
manner, his claim to be registered as a voter, \vhich claim 
sha~l he in writing and in substance in the form annexed 
to this Notice, in order that such claim mav he considered 
and dealt with as the law directs· · 

And if any person shaH object to the ri~ht of any other 
person whosP nanw is insortcd in tlw above I .. ist to ha¥c his 
nanw so inserted, then every such objector may atfend per-
sonally or by an agent authorized in writing· at ................. . 
{)n the ............ <lay of ..................... , 190 ... , and lodge his 
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Ten einde een zoo volledig 111ogelijke Jijst te verkrijgen 
·en ten einde het gevaar te voorkomen dat gekwalificeerde 
personen van de lijst uitgesloten worden, worden aile per
sonen die aanspraak mak•en op het recht 0111 hunne namen 
op de gezegde lijst geplaatst te zien, verzocht 0111 of hunne 
aanspraken bij de respektieve Registratie Ambt·enaren in 
te zenden of om zich te vergewissen dat hun namen op de 
voorloopige lijst geplaatst zijn op of voor den datum vast

·gesteld voor de voltooiing van znlk een lijst. 
De Registratie Ambtenaren voor de verschillende kies

·afdeelingen van dit district zijn dieg.enen wier namen aan 
·den voet dezes vermeld zijn. 

Geda teerd dezen. . . . . . . . . . . . dag van .................. 190 .. . 
( Geteekend) ................................ . 

Koloniale Secretaris. 

~-\.ANHA~GSEL (B) VAN ScHEDULE 2. 

11\_ ennisgening te worden toe(Je1:oegd of aanaehech t a an de 
P.rovisioneele Lijst van Kiezers en opgehanrten in 

termen ran Sectie 5. 

1\ ennisgect"n(J ran Aanspraken en Rezwaren. 

Kiesafdceling ......... van bet l\Iagistraats District .............. . 
Hiermede \Vorclt kennis gegev{:'n dat indien eenig per

·soon, wiens naam niet opgenomen is in bovenstaande lijst, 
:aanspraak zal n1aken mn zijn naam op de genoe1nde lijst 
·geplaatst te hebben, zoodanige aanspraak 1nakende pcrsoon 
·te eeniger tijd voor den ......... dag van .................. 1 no .. . 
7-ijn aanspraak om als kiezcr g·er0gistreercl tc '"'·onl(~n bij den 
Registratie ~-\mbtenaar te ........................ kan inzenden, 
'hetz;ij door miclclel van de post of op e(~nige andere wijze, 
"·e}kc aanspraak in geschrifte zal zijn en van inhoud over
t'enkomstig den vorm aan d-<'ze kennisgeving gehecht, opdat 
·7.:oodanige aanspraak overwogen en behandeld worde zooals 
l)i.i "·0t voorgeschrnven. 

En indien eenig persoon bczwaar zal maken tegen hd 
recht van eenig ander perRoon~ wiens naam opgenomen is 
1n de boVfmstaa-nde lij13t, dat diens naam aldus is opgenomen, 
dan kan elk zoodanig lwzwaar makendo persoon persoonlijk 
·of door middPl van e'en schriftelijk geanthoriseenl agent tn 
................... op den ......... dag van ..................... 190 .. . 
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objection, which shall be in writing and in substance in the 
form annexed to this Notice, in order that such obj~~ction 
may be considered and dealt with as the law directs. 

Blank Forms of Claim and of Objection may be ob
tained upon application to the Undersigned. 

(Signed) ...................... .. 
Registering Officer .. 

Dated this ............ day of ........................ , 190 ... . 

ANNEXURE (C) TO ScHEDULE II. 

C{t~.·tm to be Registered as a Voter. 

Hegistration Division ......... Magisterial district of ........... . 

Name in 
full. 

Claim to be a 
British Age. 

Subject. 

Period ~f Resi-~ Present Resi-
dence m ~he dence ·md 

Ornnge River Postal Address 
Colony. · · 

Profession, 
Trade, 

Occupation, or 
other 

description. 

--------1·-- --------- -·--··----1-----

I, the undersigned, hereby declare that, to the best \1f 

my knowledge and belief, the particulars above given Pre 
correct. 

Signature of Claimant ................................ . 

Postal address of Claimant .......................... . 

Date ..................... . 
At Witness: 

.Signature of Witness ......................... .. 

Postal address of Witness .................... . 
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verschijnen om zijn bezwaar in te dienen, wel1k bezwa3Jr in 
geschrifte moet zijn en in hoofdzaak overeen komen met Cien 
vorm aan deze kennisgeving gehecht, opdat zulk een bezwaar 
overwogen en behandeld kan worden, zooals bij wet vuor-
geschreven. · 

Blanco vonnen van aanspraak en van bezwaar zijn ver
krijgbaar op aanvraag bij den ondergeteekende. 

( Geteekend) ................................ . 
Reg·istratie A mbtenaar. 

Gedateerd dezen ............ dag van .................. 190 .. . 

AANHANGSEL (C) VAN ScHEDULE :2 .•. 

A anspraak om als K iezer Geregistreerd te Worden. 

Kiesafdeeling ......... van bet lVIagistraats District .............. . 

Aanspraak Duur van Tegenwoor- I Beroep, be-
! drijf, am-Xaam op Ouderdom, inwoning dige woon- bacht of (voluit). Britsch onder- in de pla<tt" en andere om-daanschap. U.H.K. postadres. sehrijving. 

I 
i 
I 
I 
I 
! 

I 

I I 
Ik, de ondergeteekende, verklaar hiermede dat naar 

mijn beste kennis en geloof de bovenstaande bijzonderheden 
:.eorrect zijn. 

Hand teekening van 
aanspraak makenden persoon .................... . 

Postadres van 
aanspraak makenden persoon .................... . 

Datum ................................ . 
Als Getuige : 

Handteekening van Getuige ............................. . 
Postadres van Getuige ...................................... . 
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Form of Objection to the Reaistration of a Voter. 

r:ro the Registering Officer appointed to make out. the List" 
of Voters in the registration division . . . . . . . . . . . .... , 

in the l\fagisterial District of .............. . 

Please take notice that I object to the name of 
.............................. being retained on tho !Jist of Voters .. 
in the above registration division, and that I shall support 
my objecfon at the time fixed by law for that purpose-the 
ground of my objection being [here state the qrowul of objcc-· 
lion]. 

Dat(•cl the ............ day of ........................ , 190 ...... . 

(Signed) ................................ . 

of [here state place of residence].. 
As vVitness : 

Ax:--mxuRE (D) TO ScHEDT:LE IT. 

Registration division ......... l\Iagisterjal District of ........... . 
List of persons not included in the Provis:onal List of 

Voters already framed and posted who have lodged their 
claims to be placed upon the List of Voters in the above· 
registration clivjsion for the erection of mernbers of the I;egis-
lative Assembly. 

Dated this ......... day of ................... 190 .. . 

Name in full. 

(Signed) ............................. . 

.Age. 

Registering Officer .. 

ReHidence and 
Postal Address. 

Oeeupation, Trade. 
Profession. 0r 

other description. 
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Vorm 1;an Bezwaar tegen het Begistreren ran een Kiezer . 

. Aan den Registratie A1nbtenaar, aangesteld voor hot op
Inaken van de J ... ijst van I\iezors in de KiesafdeeEng 
................. .in hot l\Jagistraats District ..................... . 
Gelieve kcnnis to nenwn dat ik bezwaar maak tegen 

het laton bllijven van den naan1 van ............................. . 
·up de Lijst van I\iezers in de bovenstaancle Kiosafdeehng 
en dat ik 1nijn boz\Yaar zal staJVon op den door de \Vet voor 

· dat doel bepaa1clen tijd-de groncl voor mijn bczwaar zijndc 
· ( gecf hier op den groncl van bezwaar). 

(iedateerd dczen ............ dag van .................. 190 .. . 

(Getcckend) ................................ . 

van ..................... (geef hier op \voonplaats). 

AlB Getuige : 

AANHAXGSEL (D) VAN ScHEDULE 2. 

J\iesafdceling ......... van hot ::\Iagistraa ts District .............. . 
I ... ijst van personen, niet opgenomen in cl·e provisioneele 

Iiist van kiezers, alrecds opgemaakt en opgehangen, die 
. aanspraken hebben ingediend on1 geplaatst te worden op 
de Iijst van kiezers in de bovenbedoelde kiesafdeeling, voor 
·de verkiezing van L·cden van de \Vetgevencle Vergadering. 

Gedateerd dozen ............ dag van .................. 190 ... 

~amn ( voluit.) 

( Geteekend) ................................ . 
Registratie Ambtenaar. 

Woonplaats 
en 

Post-AdreH. 

Beroep, bedrijf, 
ambacht of andf're 

oms('brijving. 
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ANNEXURE (E) TO ScHEDULE II. 

Registration division ......... Magisterial District of ........... ,_ 

Notice to be Annexed to the List of Claimants under 
Section 8. 

Notice is hereby given that if any person shall object 
to the right of any other person whose nam:e appears in the 
above List of Claimants, or whose name is inserted in the 
P~ovisional List of Voters affixed by the Registering Officer, 
to have his nan1e registered as a voter i:h the above registra
tion division, then every such obje-ctor _may attend personally, 
or by an agent authorized :n writing, at .................. , on the 
............ day of ...... .'.' ................... , 190.' .. , and lodge his 
objection, vvhich shall be in ·writing and in substance in the 
form annexed hereto, in order that such objection may be 
considered and dealt with as the law directs. 

Blank forms of objection may be obtained upon applica
tion to the undersigned. 

Dated this ......... day of .................. , 190 .. . 

(Signed) 
Registering Officer .. 

ANNEXURE (F) TO ScHEDULE II. 

List of persons appearing to be qualified to vote at the 
election of members of the Legislative Assembly in registra-
tion division ........................ , of the Magisterial District. 
of ............................. . 

Dated this ......... day of .................. , 190 ... 

(Signed) 
Registering Officer. 
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AANHANGSEL (E) VAN ScHEDULE 2. 

Kiesafdeeling ......... van .. iwt Magistraats District .............. . 

Kennisgeving te worden gehecht aan de Lijst van Aanspraak 
makende Personen in Termen van Sectie 8. 

liiennede wordt kennis gegeven dat wanneer eenig 
persoon bezwaar mocht maken tegen bet recht van eenig 
ander persoon, wiens naam op de bovenstaande lijst van 
·aanspraak makende personen voorkomt, of wiens naam 
ingeschreven staat op de voorloopig•e lijst van kiezers aan
·gehecht door den Registratie Ambtenaar, om zijn naam a]ls 
kiezer in de bo.venvermelge kiesafde·eling geregistreerd te 
hebben, dan kan elk zoodanig bezwaar 1nakende persoon 
persoonlijk verschijnen, of door een schriftelijk daartoe ge~ 
authoriseerden agent te ............... op den .................... . 
dag van ........................ 190 ... en zijn bezwaar indienen, 
~hetwelk in geschrifte moet zijn en in hoofdzaak ov,ereen
komen met den hieraan gehechten vorm, opdat zulk een 
'bezwaar overwogen en behandeld kan worden. 7-·0oals bij de 
·wet is voorgeschreven. 

Blanco vormen van bezwaar kunnen op aanvraag bij 
.den ondergeteekende verkr:egen worden. 

Geclateerd clezen ............ dag van .................. 190 .. . 

( Geteekend) ................................ . 
Registratie A mbtenaar. 

AANHANGSEL (F) VAN· ScHEDULE 2. 

Lijst van personen die bevoegd blijken te zijn om te 
stemmen bii d'e verkiezing van I..~eden van de \lV etgevende 
V ergadering in de kiesafdeeling........... . . . . . . . . . . . . . van het 
Magistraats District ....................... . 

Gedateerd dez~n ............ dag van .................. 190 .. . 

(Geteekend) ................................ . 
Registrat~~, .. 1 mbtenaar. 
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Xame in full. Residence and 
Postal Addres>;. 

Oecupation, Trade. 
Profession or other 

deseription. 

ANNEXURE (G) TO ScHEDCLE II. 
f 

List of Rejected Claims. 

Hogit;tration division ......... lVIagister:ai Distriet of ........... . 
J.1ist of persons whose names have been removed from 

the Provisional List of Voters for the above registration divi
sion by reason of the allowance of objections lodged against 
them; and of persons whose claims to be placed upon the 
List of Voters have been lodged or handed in but not allowed._ 

Dated this ......... day of ................... 190 .. . 

X ame in full. 

(Signed) 

Occupation, 
Trade, Profession, 

or other 
descriptton. 

Registering 0 fficer ·-· 

Re~idence and 
l'osial 

Addres-;. 

Re::.son for 
allowin~: the 
Objection or 

disallowing th& 
Claim. 

1--
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Namn 
(voluit). 

'Voonpl»tt's en 
Posta.dres. 

Bedrijf. Ambacht. 
Beroep of an<lPre 

omschrijving·. 

AANHANGSEL (G) VAN ScHEDULE 2. 

· L£jst ran V encorpen A anspralcen. 

8G 

1\:iesafdeeling ......... van het 1VIagistraats Djstrict .............. . 

J_J!jst van porsonen vvjer namen verwijderd zijn gewor~ 
den van de voorloopige l.Jijst van Kiezers voor de boven
vennclcle kiesafdoeling vvegens het erkennon van bezwaren 
tegen hen ingediend a1sinecle van personen vvier aanspraken, 
on1 op de J..Jijst van I\:iezers geplaatst te worden, ingecliend 
of ingezonden zijn, maar niet erkend. 

Naam 
(voluit). 

clag van ........................ , 190 .. . 

(Get·eekend) ................................ . 
Reghdratie A mbtenaar. 

I 
lleclen van 

Beroep. Bedrijf, erkenning van 
Ambaeht of \Voonplaa1s ell bezwaar of van 

andere Posta.clres. · d 
omsehrijving. verwerpmg er 

--------•-------j-------l----t~:ns~r~tl~~----

1 

I 
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*ANNEXURE (H) TO ScHEDULE II. 

Legislative Assembly,· Orange Rirer Colony. 
Notice of J~evising Court. 

Hegistration Division . . . . . . . . . . . . . . . . ........ of the 
::vragisterial District of ............................ · · · · · · · · · · · · · · 

Notice is hereby given that ................................... . 
has been duly appointed to be Revising Officer for the above-
nanled Registration Division and will attend at ............. .. 
on the ............... day of ................................. , 190 ... , 
at .................. o'clock in the ........................ noon. for 
the purpose of finally revising, amending, and settling 
the Voters' !Jist for the said Registration Division. 
All persons whose .claims have been disallowed by the Regis
tering Officer, or whose names have been removed from the 
Provisional List by reason of the allowance of objections 
n1ade to them, and all persons who have objected in wr:ting 
to the right of any person inserted in the said Provisional 
List to be so inserted, or to the right of any person claiming 
to have his name registered as a voter to be so registered, and 
an persons who have been so objected to, may appear before 
the said R1evising Officer on the day and at t1ie place afore
said for the purpose of establishing their said claim or 
objection.s. 

All claimants and objectors must appear either person
ally or by an agent specially authorized in writing. 

Dated this ......... day of .................. , 190 .. . 

(Signed) ................................... . 
Registering Officer. 

ANNEXURE (l) TO SCHEDULE II· 

Electoral roll of persons registered in the registration 
·division of ........................... as qualified to vote for the 
election of members of the Legislative Assembly. 

Dated this ......... clay of .................. , 190 .. . 
(Signed) ................................... . 

*As amended by Governor's Proclamation No. 21 of 1907. 
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* AANHANGSEL (H). 

W etge'Cende Vergadering, Oranje Ri,vier Kolonie. 
Kennisgeving van Hof van Revisie. 

Registratie Afdeeling ....................................... van bet 
Magisterieele District .......................................... . 
Kennis wordt hiermede gegeven dat ....................... . 

behoorlijk is aangesteld geworden als Revisie Ambtenaar 
voor de bovengenoemde Registratie Afdeeling en dat hij te 
............ op den . . . . . . . . . . . . . . . . . . dag van .......................... . 
190 ... :·····, ten ._. ........ _ure ......... m, tegenwoordig za1 zijn, 
ten e1nde de Kwzersh]sten voor de gezegde Registratie 
Afdeeling finaal te herzien, te wijzigen en vast te stellen. 

Aile personen wier aanspraken verw.orpen zijn geworden 
door den Registratie Ambtenaar .of wier namen van de voor
lbopige lijst verwijderd zijn geworden ingevolge het erkennen 
van bezwaren tegen hen gemaakt en aile personten die in 
geschrifte bezwaren gemaakt hebben tegen bet recht van 
1eenig persoon wiens naam op de lijst voorkomt, om aldus op 
de lijst voor te komen, of tegen het recht van een!g ·persoon, 
aanspraak makende om zijn naam als kiezer te laten regis
treeren, om zijn naam alzco te doen registreeren en aile 
person en, tegen wie aldus bezwaren gemaakt zijn, kunnen 
voor den gezegde Revisie Ambt.enaar op den datum en ter 
plaatse vermelcl verschijnen ten einde hun e-ezegde bezwaren 
of aanspraken te staven. All~ aanspraak- en_ bezwaar
makende p2rsonen moeten of persoonlijk verschijnen of door 
middel van een speciaal sohriftelijk geauthoriseerd agent. 

Geda teerd dezen . . . . . . . . . . . . dag van .......................... . 
( Geteekend) ............................. . 

R egistratie A mbtenaar. 

AANHANGSEL (I) VAN ScHEDULE 2. 
Kieslijst van personen geregistreerd in de Kiesafdeeling 

.................. als bevoegd om to stemmen bij de verkiezing 
van Led en van de W·etgevende V ergadering. 

Goclateerd dezen ............ dag van .................. 190 .. . 
(get.) ....................... . 

* Z:aoals. ge3cm.endeerd door Gouverneur's Proclamatie No. 21 van 
1907. 
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H8 VOTERS' LISTS A:XD ELECTIOXS. 

Xame in full. Residence and 
Po>Jtal Address. 

Oceupation, 'l'ra.de, 
Profession. or 

other description. 

ANNEXURE (J) TO ScHEDULE II. 

Form of Front of Ballot Paper. 

BRO\V~. 

Counterfoil 
No .......•••... I (John Brown, of .................. Street, 

* .................. (n1erchant.) 

JONES. 
I 

XOTE. - 'fhe 
Counterfoi1 ~ (Henry Jones, of. ................. Street, 
is to have a 
number to * .................... (attorney.) 
correspond 
with that 
on thebaek 
<'f the bal-
lot paper. ROBI~SON. 

3 (George Robinson, of. ........... Street, 
* ....................... (grocer.) 

S:\IITH. 

4 (Frederick Smith, of ............. Street, 
* ....................... (broker.) 

... 

* Here insert name of el-ectoral division. 
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Xnam (Yoluit). "~oonplnats en 
Postadres. 

Beroep, bedrijf. 
mnbaeht of andere 

omsC'hrd ving, 

X omnw.r >an 
Tegenblau ..... 

XOTA.-Tegen
blad moet een 
nommerheb
ben hetzelfde 
nls dat nm 
de ommezij
de Yan het 
.brief,ie. 

AA~HAN"GSEL (J) VAN ScHEDULE II. 

Tl ornL Dan V oorzijde t:an Sternbriefje. 

BRO\VN. 

r (John Brown, van ............... Straat, 

--~--~-~·-· =·=-~~Koopn1~n~-- ____ I_ 
JONES. 

2 (Henry Jones, van ................ Straat, 

l 
-,~ 

* ..................... ( Procureur.) 

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

ROBI~SON. 

3 (George Robinson, van .......... Straat, 
* .................... (Kruidenier.) 

S:\liTH. 

4 (Frederick Smith, van ........... Straat, 
''* •••••••••••••••••••••••. ( .M akelaar.) 

* Hier mo€t de naam van de kiestafdeeling ingeschreven worden. 
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Form of Back of Ballot Paper. 

No...... Election for member of Legislative Assembly· 
for* ............................. . 

Note.-The number on the back of the ballot paper is to cor-· 
f('Spond with that in the counterpart. 

ANNEXURE (I{) TO SCHEDULE II. 

Form of lie turn of Electoral Expenses. 

I, A. B., candidate at the election of a member of the· 
Lf'gisbtivc Assembly for ........................... on the ........ . 
day of .................................... made the following return 
respecting my electoral expenses at the elect:on :-

RECEIPTS. 

Received of J. K ................................. . 
[Here set out the name and description of 

erery person, club, society, or association from 
whom any money was received in respect of 
expenses. 

EXPENDITURE. 

Paid G. H., my election ag.ent ........... . 
Paid to I. .T., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . clerk, 

for ............ days' services ...................... .. 
Paid to K. L., scrutineer, at ................. . 
[The names and-descriptions of the agent 

and every clerk and scrutineer and the sum 
paid to each must be s.et out separately. J 

Paid to the following persons in respect 
of goods supplied or work and labour done 

['The name and description and the nature 
cf the goods supplied or the work and labour 
done by each must be set out separately. J 

* Here insert name of electoral division. 

£ 8· d. 

£ 8· d .. 
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Vorm van Ommezijde van Stembriefje. 

No ....... Verkiezing van Ld van de \Vetgevende Ver-
:gadering voor* ....................... . 

Nota.-Het nommer aan de ommezijde van den stembrief moet 
hetzelfde zijn als het op het tegenblad. 

AANHANGSEL (K) VAN ScHEDULE II. 

Vorm van Opgaaf van Onkosten in Verband met Verkiezing. 

Ik, A. B., kandidaat bij de verkiezing van een lid van 
,de W etgevende V ergadering voor . .. . . . . . . .. . op den ........... . 
dag van .............................. maak het volgende verslag 
·aang!tande 1nijne verkiezings-onkosten met de verkiezing :-

0NTVANGSTEN. 

£ s. d. 
Ontvangen van J. K .............................. . 
[ Specificier hier den naam en de bcschrijving 

van elk per soon, klub, genootschap of 'Cereeniging 
'Can wien of van wie eenig geld ontvangen werd in 
verband met onlcosten. J 

UITGAVEN. 

£ s. d. 
Betaald aan G. H. mjjn electie agent ........... . 

Betaald a an I. J. . .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. clerk voor 
............... dagen dienst gedaan ....................... . 

Betaald aan K. L. scrutinier te ................ .. 
[De namen en beschrijvingen van den agent en 

·elken klerk en scrutinier en de sam aan elk bebaald 
moeten afzonderlijk gespec.ificeerd worden.] 

Betaald aan de volgende personen in v~erband · 
met goederen verschaft en werk gedaan .............. . 

[De naa1n en de beschrijving en de s.aort van 
goederen verschaft of het werk en den dienst gedaan 
·,moe ten afzonderlijk gespecificeerd worden. J 

* Hier moet de naam van de kies,afdeeEng ingeschreven worden. 
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90 VoTrms' I.dsTs A~D ELECTIONS. 

Paid hire of rooms for holding Public :Meet-
ings ................................. ······················· 

Paid hire of rooms for holding Committee 
.:\feetings ................................................ . 

Paid for l\Iiscellaneous matters .............. . 
[The name and description of each person 

to whom any surn is paid and the reason for 
which it was ]Jaid to hirn must be set out 
separately -l 

In addition to the above, I am a\Yare of the 
following disputeu anu unpaid claims, viz. :-

By ~,. U., for .................................... . 
[Here set out the name and description of 

each person whose claim is disputed, the 
amount of the claim and the goods, work or 
ot1Ler matter on the ground of u:hich the claim 
is based. J 

£ S· d_ 

Except as appears from the above I have not, and to. 
the best of my know ledge and belief no person has, made m1:. 
my behalf any payn1ent or given, promised, or offered, any 
reward, offi·ce, e1nployment, or valuable consideration, or 
incurred any liability on account of, or in respect of, the 
conduct or n1anage1nent of the said election. 

I have paid the sum of ................................. pounds. 
altogether, and no n1ore, for the purpose of the election and, 
except as specified above, no money, security, or equivalent 
for money has, to my knowledge or belief, been paid, ad
vanced, given, or deposited by any one to any other person, 
for the purpose of defraying any expt'nses incurred on my 
behalf on account of, or in respect of the conduct or manage
ment of the said election· 

(Signature of Candidate, C. D.) 

Sjgnecl thjs ............ day of ........................... in the-
presence of E. F., .Justice of the Peace. 
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£ s. d. 
Bl ·taa ld voor huur van lmmcrs voor 't honclen 

van publieke bijeenkomsten ............................. . 

Betaald voor hnur van kamers voor 't houden 
van comite vergaderingen, algemecne uitgaven ..... . 

[lJc naanL en beschrijring 'Can elk persoon aan 
wien ecnig sorn betaald is gewordcn en de reden 
daan:oor moeten afzonderlijk gespec.ificeerd wor
den.] 

::\fet inslniting van bet bovenstaande, ben ik 
bewust van du vo]gcnde betwist·e en onbetaalcle 
vorderingen :-

Door T. U. voor ................................... . 
[Specificier hier den naam en de bcschrij'ring 

ran e/ken lJCTSOrOn W1:ens EOTderin(J (Jedisputeerd is; 
het bedrag ran, de 'Corderiny en de qoederen, u·erk 
of andere zaak op grand U'aarran de voraning ge
b·asseerd is .1 

Bebalve zooals hicrbovcn blijkt, heb ik nict, nog beeft .. 
naar lwt best van 1nijn kennis en gc1oof, eenig p·ersoon ten. 
gnnste van m:j, ccnige betaling gcmaakt, of ccnjge bcloo
ning, a1nbt, in dienst neming of consideratie van "\Yaarde· 
gegeven, lwloofcl of aangeboden, of cenig·c vcrandwoorde
lijkbeid aangegaan op rekening van of in verband met de· 
leiding of bet bestaan van de gezegde verkiezing. 

Ik bicb, in geheel, de som van ..................... pond, en~ 
niet meer, betaalcl voor de cloelcinden van de verkiezing 
en, behalve zooals hierboven gespecificelercl, is geen geld,. 
securiteit of equivalent, naar bet best van mijn kennis en 
geloof, betaalcl, voorgeschoten, gegeven of gecleponeercl ge-· 
worden door eenig <:x•n aan eenig ander persoon voor bet 
doe} o1n eenige onkosten aangegaan ten gunste van mij, 
of in verband 1net cle leiding of het bestuur van de gezegc1e· 
verkiezing, te clekken. 

N aamteekening van Cancliclaat ....................... . 

Geteekend dezen . . . . . . . .. . . . dag van . . . . . . . . . . . . .. . . . . in1 
tegcnwoordigheid van ..................... vrederechter. 
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SCHEDULE III. 

Regulations for the Be-Division of the Colony for Electoral 
Purposes. 

(See Section XVIII.) 
•• , t• 

1. The total number of voters, as ascertained from 
the first list framed under the provisions of these Letters 
Patent divided by thirty-eight, shall be the quota of voters 
for the Colony. 

2· If the total number of voters, as shown by the list 
·of voters on which there-division is to be made, exceeds the 
total number of voters, as ascertained from the first list 
framed under these Letters Patent, by an amount equal to 
or double the quota of voters for the Colony, the number of 
electoral divisions shall be increased over and above thirty
·eight by one or two, as the case may be, provided that the 
number of electoral divisions shall in no ease exceed forty, 
and shall not be less than the number existing at the date 
of such re-division. 

3. In dividing the Colony into electoral divisions, the 
·Commissioners shall ascertain the number of voters, as shown 
by the lists by which a re-division is to be made, in each of 
the two following areas :-

(a.) The total area of the Colony, exclusive of any towns 
existing therein at the date of the re-division ; 

(b.) The total area of any towns existing therein at that 
date; 

and shall allot to each such area a number of n1embers of the 
Legislative Assembly proportionate to the number of voters 
therein. The quotient obtained by dividing the number of 
voters in each such area by the number of members to vvhich 
it is entitled is hereinafter referred to as the quota of voters 
for the area. · 

4. The Cmnn1issioners shall thereupon proceed to allot, 
in manner hereinafter prescribed, a number or members to 
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SCHEDUI_jE ITT. 

Regulaties voor de H e1Terdeeling ran de Kolonie rcor 
Verkiezingsdoeleinden. 

(Zie Sectie XVIII.) 

1. H_et voUe getal der kiezers, zooals verkrcgen uit. de· 
eerste lijst opgemaakt in termen van dezen Open BrieC 
gedeeld door acht en dertig, zal het " even redig aandeel " 
van de kiezers voor de I\:olonie zijn. 

2. W anneer het totaal aantal ki:ezers zooals aangeg,aan 
in de kiezers-lijst naar welke de herverdeeJingen moeren 
geschieden, b:et totaal a an tal kiezers, zooals verkregen uit 
de eerste lijst samengesteld in termen van dezen Open Br:ef, 
overschrijdt 1net een aantal gelijkstaande met of dubble]1 bet 
'' evenredig aandeel '' van kiezers voor de I\:olonie, dan zal 
het getal van kiesafdee1ingen met een of twee, naar bet geval' 
mocht zijn, hoven de acht en dertig vermeerderd" worcien; 
met dien verstande dat bet getal van kiesafd,eelingen in geen 
geval veertig te hoven gaat en n~et Ininder zal zij:n dan bet 
aantal bestaande tijdens zulk eene hervlerdeeling. 

3. Bij het verdeelen der Rolonie in kiesafdeelingen, 
zuUen de Commissieleden zich v'ergewissen van he] aantal 
kiezers, zooals aangegeven in de lijsten volgens welke eene 
herverdeeling moet gescbieden, in elk van de volgende twee 
afdeelingen :-

(a.) De geheele omvan.g der Rolonie, met uitsluiting 
van eenige dorpen daarin geJegen tijdlens den datum 
van de herverdeeling ; 

(b) De geheele omvang van eenige dorpen als dan daarin 
geleg'en. 

en zij zullen aan elk dier afdeelingen een aantal leden van 
de W etgevende V ergadering toeklennen, evenredig aan het 
aantal kiezers daarin. De uitkomst, verkregen door bet 
geta 1 der kiezers in lelk dier afdeelingen, te deelen door het 
aantal J:eden waartoe zij gerecbtigd zijn, wordt bierin later 
aangebaald als bet "evenredig aandeel" van kiezlers voor de 
afdeeling. 

4. De Comm:ssie-leden zullen daarna, op de wijze zooals 
bier in later voorgescbreven, overgaan tot bet toekennen van 
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nach of tho magisterial districts, named in tho First Schedule 
hereto, and to each tmYn entitled to individual representa
tion, and also (in the case of towns not entitled to individual 
,representation which shall be existing at the date of such re
.division) to such group or groups of towns as tho Commis-
sioners shall think fit. 

5. If the number of voters in any magisterial district or 
'tO\Yn is less than one-half of the quota of voters for the area 
as above defined, no member shall be returned by such dis
.trict or town, but the district shall be included in an adjoining 
,district or tho tm~·n to be grouped \Yith such other neighbonr-
j ng to\Vll or towns as the Commissioners may detennine for 

·the purpose of allotting tho number of members to he re
'>tnrnecl in accordance w:th the principles laid down in the 
'fo]lO\ving Hegnlations. 

G. If tho nnm ber of voters in any magistei·ial district 
or tovvn is not less than one-half the quota of voters for the 
·area, bnt less than one and a half times such quota, one 
member of the J..Jegislative Assembly shall be returned by 
snch district or town· 

7. l f the num her of voters in any district or town is not 
~less than one and a half times the quota of vot_~rs for the 
area it sha1l return two members, if not less than two and a 
half times such quota, three members, if not less than three 
~1nd a half times such quota, four members. ana so on in like 
manner and proportion : provided that the total nun1ber 
. of 1nembers allotted to the sever a 1 magisterial districts, 
tmYns, or groups of towns, situated \Yithin each area men
tioned in Regulation 3 sha11 not be greater nor less than the 
number of me1nbers a1lotted to such total area as provided in 
that Rcgnlation; and if such first-mentioned number of mem-
'hers he greater or less than the seconcl-n1entioned number of 
members, the Cmnmissioners shall rectify such inequality by 
-reducing or jncreasing, as the case may be, the number of 
·members allotted to such -of the several dist~·icts, towns, or 
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cen aantal lcden aan elk der ::\Iagistraats-districten genocJn<[ 
in de eersto schedule hicraangehecht, en aan telk dorp W'
rechtigd tot afzm1dcrljjk0 vertegenwoorclig·ing. en ook (in 
bet geval van dorpen che nitet tot afzondcrljkC' vertegen
woordiging gpn·cbt:gcl zijn en die bjdcns den datnm van 
zoodanigc bervcrcleeling bestaan) a an zoodanigc groep of' 
grocp2n van dm·pen a1s de Commissie-leden zullen goed 
clenken. 

5. Inclien het aantal kiezers in ecni[t magistraats-clis
trict, of eenig dorp, rnincler is dan de helft van het "even
redig aancleel'' van kiezers voor de afdeeling zooals bovlcn 
omscbreven, dan zal geen lid afgevaarclig·d "\vorden door· 
zulk district of dorp, maar zal het district gevoegd worden· 
bij een aangrenzend district of het clorp za~ gegroepeercl 
worden met zoodanig ander nabur:g dorp of clorpen als de 
Comn1issie-leden 1nogen bepalen voor bet cloel van bet toe
kennen van het aantal leclen dat afgcvaardigd zal worden· 
overecnkomstig de beginselPn neergelegd in de volgcnde 
regnlatien. 

6. \Vanncer hct aanta11 kiezers in eenig m1gistraat'::; 
district of dorp niet 1nincler is clan de helft van bet "even
redig aandeel" van kiezers voor de afdecling, maar minder· 
clan ef'n en ecn half maal zulk een '' evenredig aandecl,'' 
dan zal een lid van de vVetgevende Vergadering door zulk 
een district of dorp afgevaardigd worden. 

7. Indien bet aantal kiezers in eenig district, of clorp · 
niet minder if! dan een en een half 1naal bet 'l even redig 
aandeel" van kiezers voor de afcleeling, dan zal het twee 
leden afvaardigon ; indien niet mincler clan twee en een half 
rnaal znl.k een "evenredig aancleel," drie leclen; indien niet 
minder clan clrio en een half maal zoodanig ''even redig a an
dee]'' vier ]eden, en zoo voorts op dezelfde "\Vijze en in 
dezelfde verhouding; met dien verstande clat bet totaal 
aantal }eden toegekend aan de verschillende magistraats 
districtcn, clorpen of grocpen van dorpen binnen elke af
deeling geleg·en, verrneld in regulatie 3, niet n1eer noch 
minder zal zijn dan bet aantal leden toegekend aan zoo
danige g·ehet>h_, afd·eeling zooals voorges.chreven in die regu
latiC'. Indien zoodanig eerstgenoe1nd aantal ]eden meer of· 
minder is dan bet tweede genoemd aantal leden, dan znllen 
de Commissicl0den zoodanige ongelijkheid 1\vegnemen door· 
vPrminclering of vcrmeerdering, all naar bet geval moge 
zijn. van het a a ntal ]eden toegestaan a an zooclanige der-
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groups of towns within such area as in the opinion of the 
Commissioners ought to be reduced or increased while giving 
the nearest possible effect to the principles laid down in the 
preceding Regulations. 

8. The Cmnmissioners shall divide each magisterial dis
trict and each town as above defined into as many electoral 
divisions as there are n1embers allotted to such district or 
town respectively. No group of towns shall return more 
than one member. 

In making such division the Commissioners shall follow 
the instructions 1nentioned in Section 2 of the First Schedule 
hereto. 

9. In this Schedule the expression " town " means any 
area comprised within the local limits-

(1.) Of a municipality constituted under Ordinance 6 of 
1904, ent:tled "The lVIunicipal Corporations Ordi
nance, 1904," or any Act or Ordinance amending 
the same. 

(~.) Of a village or other community within the mean
ing of Ordinance 12 of 1904, known as the ''Villages 
:Management Ordinance, 1904," or any Act or Or
dinance amending the same. 

(8.) Of any township established under the Law 6 of 
1894 relating to the recognition of townships, or 
any Act or Ordinance amending the same· 

SCHEDULE IV. 

CHARGES on Consolidated Revenue Fund. 

(See Section LIX.) 

The Governor, £5 ,000. 
'Ihe Judges of the High Court, £5,750. 

Any sums payable out of the revenues of the Colony 
to the Inter-Colonial Council under the provisions of the 
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verschillende districten, dorpen, of groepen van dorpen: 
binnen zulk eene afdeeling, als volgens het oordeel der Com-
missieleden beboort verminderd of vermeerderd te worden, 
terwijl zij zoo nauwkeurig mogelijk volgens de beginselen, 
neergelegd in de voorgaande regula tien, zullen moe ten 
handelen. 

8. De Cmnmissie leden zullen elk magistraats-distri.ct 
en elk dorp zooals hierboven omschreven verdee]en in zoo
vee! kiesafdeelingen als er leden aan zoodanig district ot 
dorp respecticvelijk toegekend zijn. Geen groep van dorpen 
zal meer dan een lid afvaardigen. 

Bij bet uitvoeren van zoodanige verdeeling zullen de 
Commissie J~den hanclelen overeenkomstjg de instructies 
vermeld in Sectie 2 van de eerste Schedule hieraan gehecht. 

9. In ueze Schedule beteekent de tenn " dorp" eenig 
terrein gelegen binnen de plaatselijke grenzen-

(1) Van eene Municipaliteit daargesteM in tennen van 
Ordonnantie 6 van 1904, genaamd "The Municipal 
Corporations Ordinance, 1904," of eenige vV et of 
Ordonnantie dezelve amendeerende. 

f2) Van een stad of andere samenleving in de meening 
van Ordonnantie 12 van 1904, bekend als '' The 
Villages J\fanagement Ordinance, 1904" of eenige 
Wet of Ordonnantie dezelve amendeerende. 

(3) Van eenig dorp gesticht in termen van Wet 6 van 
1894, be trekking hebbende tot de erkenning van 
dorpen of eenige Wet of Ordonnantie dezelve 
amendeerende. 

SCHEDULE 4. 

LASTEN op het GeconsoJ1ideerde Inkomsten Fonds. 

(Zie Sectie LIX.) 

De Gouverneur, £5,000. 

De Rechters van het Hooger Gerechtshof, £5,750. 
Aile bedragen betaalbaar uit de inkomsten der Ko}onie 

aan den Inter-Kolonialen Raad, in termon van de bepa-
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Order in Council dated the 20th day of ~fay, 1903, and enti
tled '' The Inter-Colonial Council South Africa Order in 
Council, 1903," and under the provisions of any Order nr 
Drders in Counci] from time to time amending or substituted 
for the same 1mtil such time as the said Council shaH cease to 
.exist. 

SCHRDUT~E V. 

PE-xsroxs to re6rcd officers. 

(See Sections Ij TX. and T_;XT.) 

Henry Fra.ncis \Yilson, Esq., C. ":\f.G-., Colonial Secre
tary, .£335 . 

.Albert BrmYne, Esq., T.S.O., Colonial Treasurer, £786 
-2s. 6d. 

Herbert Francis Blaine, Esq., K.C., Attorney-General, 
£58!1 6s· Sd. 

SCHEDULE VI. 

(See Section r~xv.) 

\ 
:Xature of Instrument. 

Letters Pntent . . . • . . 
Hoyal Instructions to GoYernor 

Augu1-4t :2. HlOl. 
Augul-4t 2, l!JOl. 
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lingen van bet Koninklijk Besluit gedateerd den twintig
sten dag der n1aand :l\fei 1903, en genaa1nd "Het Inter
Kolonia]e Raad Znid AJrjka Koninklijk Besluit, 1903" 
en in tern1en der bepalingen van eenig Koninklijk Besluit 
of Besluiten van tijd tot tijd dezelve vvi:jzigende of vervan-
,gende tot zoodanigen tijd als \Vaarop de genoemde Raad 
zal ophouclen te bestaan. 

SCHEDTJJ.~E V. 

PENSIOENEN voor afgetreclen ambtenaren. 

De vVelEd. Heer Henry Prancis \Vilson, 0.1\LG., 
I\oJoniale Socretaris, £335. · 

De \VelEd. Hecr Albert Browne, LS.O., Koloniale 
Thesanrier, :£786 2s. 6d. 

De \VelEd. Heer :Herbert Prancis Blaine, I\:.0., Pro
cm·eur-Gent'raal, .£583 6s. 8d. 

SCHEDUJ__.~E VI. 

(.7-ie Sectie J_;XV.) 

Aard yan het Doeument. Datum. 

Open Brief :!oen Angu-,tu!;, HJOl. 

Koninklijke Instrnctie"l aan Gouyerneur :?den Augustus, 1904. 
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--- --------------------------------- -·-- ---------

Governor's Letters Patent 

Letters Patent passed under the Great Seal of the United 
Kingdom, constituting the Off1'ce of Governor and 
Commander-in-Chief of the Orange River Colony. 

Letters Patent dated 5th June, 1907. 

Edward the Seventh, by the Grace of God of the United 
Kingdom Df Great Britain and Ireland and of the British 
Dominions beyond the Seas King, Defender of the 
Faith, Emperor of India : To all to whom these Presents 
shall come, Greeting. 

Recites Letters Patent of the 2nd August, 1901. 

WHEREAS by Our Letters Patent under the Great 
Seal of Our United Kingdom of Great Britain and Ireland, 
bearing date at Westminster the 2nd day of August, 1901, 
We did constitute the Office of Governor and Commander-in
Chief Df Our Orange River Colony, and did provide for the 
Government of Our said Colony: 

And whereas We are minded to make further provision 
for the Government of Our said Colony : 

Now know ve that We do declare Our \Vill and Pleasure 
to be as follows :-

Appointment of Governor. 

I. There shall be a Governor and CDmmander-in-Chief 
in and over Our Orange River Colony, and appointments 
to the said Office shall be made bv Commission under Our 
Sign lVIanual and Signet. ~ 

Limits of Colony. 

II. Our Orange River Colony (hereinafter called the 
Colony) shall cmnprise all places, settlements, and territories 
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AMBT VAN GOUVERNEUR. 

Open Brief (Letters Patent) 
Gouverneur's Ambt. 

()pen Brief (Letters Patent) gepasseerd onder het Groot 
Z egel van het V ereenigd Koninkrijk, daarstellende het 
A mbt van Gouverneur en Opperbevelhebber van de 
Oranje Rivier Kolonie. 

Open Brief dd. 5den J uni, 1907. 

Edward de Zevende, bij de Gratie Gods Koning van het 
V ereenigd Koninkrijk van Groot Brittanje en Ierland 
en van de Britsche Overzeesche Bezittingen, Verde
diger van het Geloof, Keizer van In die : 

-!an allien en een iegelijk die deze zullen zien en hooren : 

SALUUT! 

Aanhaling ran Open Brief 'Can 2 A uqustus 1901. 

N ademaal hij Onzen Open Brief onder het Groot Zegel 
van Ons Vereenigd Koninhlrij,k ;van GToot Brittanje en 
Ierland, gedateerd Westminster, 2den Augustus 1901 Wij 
bet Ambt van Gouverneur en Opperbevel;hebber van Onze 
Oranje Rivier Kolonie daarstelden en voorziening maakten 
voor bet Bestuur van Onze gezegde Kolonie : 

• En nademaa]~ Wij bet wenschelijk ad1ten om verdere 
voorziening te maken voor bet Bestuur van Onze gezegde 
Kolonie: 

Zoo zij het hi1erbij aan u kennelijk dat \Vij Onzen Wil 
en Ons Goedvinden kenbaar maken als volgt :-

Benoeming van een Gourerneur. 

I. Er zal een Gouverneur en Opperbevelhebber zijn 
in en over Onze Oranje Rivier Kolonie en benoemingen 
voor bet genoemde Ambt zullen bij aanstelling onder Onze 
Handteekening en Zegel gedaan worden. 

Grenzen der Kolonie. 

II. Onze Oranje Rivier Kolonie (hierna te worden 
genoemd de Kolonie) zal insluiten aile pJaatsen, settlements 
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which formed part of th~ territories of the Orange Free State· 
at the date \Vhen the said territories were annexed to and. 
became part of Our dominions. 

Go,cernor' s powers and authorities. 

III. \V.e do hereby authorize, empower, and command' 
Our said Governor and Commander-in-Chief (hereinafter 
called the Governor), to do an(l execute all things that belong 
to the said Office of Governor accordine- to the tcnonr of 
these and any other Our Letters Patent, having effect \Yithin 
the Colony, and of such Commission as may be issued to him 
under Our Sign lVIanual and .Signet, and according to such 
Instructions as may from time to time be e-iven to hin1 under 
Our Sign l\fanual and Signet or by Our Order in Our Privy· 
Council, or by Us through one of Our Principal Secretaries 
of State, and to such laws as are now or shaH hereafter be
in force in the Colony. 

Publication of Goternor's Commission. 

Oaths to be taken by Governor. 

Imperial Act, 31 and 32 Viet., c 72. 

fV. Every person appointed to fill the Office of Governor 
shall, with all due solemnity, before entering on any of the 
duties of his Office, cause the Commission appointing him 
to be Governor to be read and published in the presence of 
the Chief Justice of the Colony or of some other Judge of the 
High Court, and such of the members of the Executive Coun
cil of the Colony who can conven~ently attend, which being 
done, he shall then and there take before them the Oath of 
Allegiance in the form provided by an Act passed in the Ses
sion holden in the Thirty-first and Thirty-second years of the 
Reign of 1Ier late Majesty, Queen Victoria, intitulecl "An 
Act to amend the J_jaw relating to Promissory Oaths" ; and 
Lkewise tho usual Oath for the due execution of his office. 
and for the due a ncl impartial administration of justice, which 
oaths the said Chief Justice or Judge is hereby required to 
administer. 
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en landstreken die deel uitmaakten van het grondgebied 
der Oranje Vrij Staat Republiek ten tijde waarop de ge
zegde landstreken geannexeerd werden aan en een deel 
werden van Onze Bezittingen. 

1vi acht en Gezag 'Can den Gouverneur. 
III. Hiermede anthoriseeren, machtigen en lwvelen 

Wij Onzen genoemden Gouverneur en Opperbevelhebber 
(hierna te worden genoemd de Gouverneur) om anes te 
doen en nit te voeren wat tot het gezegde ambt van Gou
verneur behoort overeenkomstig de strekking- van dezen 
en van eenigen anderen Op0n Brief van Ons. die van kra,cht 
is binnen de Kolonie en van znlk een opdracht als hem 
gedaan n1ocbt worden onder Onze Handteekening en Zegel 
en overeenkomstig zulke instructies als hem van tiid tot 
tijd gegeven n1ogen worden onder Onze Handteekenii1g en 
/jeg-e] of hii Beslnit van Ons in Onzen Raad van Staat, of 
door Ons door midde} van een van Onze Principale Secre
tarissen vg,n Staat en overeenkomstig zulke \Vetten als nu 
of "hierna in de K.olonie van kracht zullen zijn. 

13ekendmak~£nq ran de Aanstell£ng van den Gouverneur .. 
Eeden te worden afgelegd door den Gourerneur. 

Imperiale vVet 31 en 32 Viet., C. 72. 
IV. Elk persoon, benoemd 0111 bet ambt van Gouv,er

neur te bekleeden, zal, met alle behoorlijke plechtigheid, 
voordat hij eenige der plichten van zijn ambt gaat verval
l1en, d·e aanstelling waarbij hij is benoemd laten voorlezen 
en bekend n1aken in de tegernvoordigheid van den IIoofd 
Rechter der Kolonie of van eenigen anderen Rechter van 
bet Hoo~er Gerechtshof en zulke Leden van den Uitvoe
renden Raacl van de Kolonie, wien bet mogelijk is daarbij 
tegenwoordig te zijn en nadat zulks zal geschied zijn, zal 
hi.i dan en daar in hun bijzijn den Eed van G-etroU'wheid 
afieggen in den vorm als voorgeHchreven in de Wet, ge
passeerd in de zitting gehouden in bet een en dertigste en 
twee ell dertigste jaar van de Regeering van Wijlen Hare 
l\la}esteit Koningin Victoria en genaamd " Een Wet wij
zigende de \Vet n1et betrekking tot 'Pr01nissory Oaths ' '' 
en evenzoo den gebruikelijken eed voor de behoorlijke ver
vulling van zijn ambt en voor d.e behoorlijke en onpartijdige 
administratie van bet Recht. Den gezegden Hoofd Recbter 
of Rechter \Yordt hierbij .opgedragen deze eeden af te 
nemen. 

G 
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Public Seal. 

V. The Governor sha1l keep and use the Public Seal 
of the Colony for sealing all things whatsoever that shall pass 
the said Seal. 

Executi1:c Council. 

VI. There shall be an Executive Council in and for the 
Colony, and the said Council shall consist of such persons 
being l\:finisters or other persons as the Gov.ernor shall, frmn 
time to time in Onr name and on Our behalf, but subject to 
any ]a,:v of the Colony, appoint under the Public Seal of 
the Colony to be mmnbers thereof. Subject to any such law 
the members of the Executive Council shall hold office during 
Our Pleasure : Provided that the members of the Executive 
Council existing at the commencement of these Our I_jetters 
Patent n1ay if the Governor thinks fit continue to hold office 
until the a}1pointment of l\finisters. 

Grant of lands-

VII. The Governor may, in Our name and on Our be
half, make and execute, under the Public Seal, grants and 
dispositions of any lands \Yithin the Colony \Yhich may be 
la-vvfuny granted or disposed of by lTs. 

Appointment of Officers. 

VIII. The Governor may constitute and appoint in Our 
name and on Our behalf all such Officers in the Colonv as 
may be lawfully constituted or appointed bv Us. u 

Suspension or remot·al from officr. 

TX. The Governor may, so far as \Ve Ourselves lawfully 
may, upon sufficient cause to him appearing, remove from his 
office, or suspend from the exercise of the same, any person 
holding any office or place within the Colony under or by 
virtue of anv Comm;ssion or \Varrant or othC'r T nstrument 
grante(l or ;\Thicb may he granted, by Us or in Om· name 
or nndnr Onr anthority, or by any other mode of appoint
n1ent. 
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Publiek Z egel. 

V. De Gouverneur zal bet Publiek ZegeM der Kolonie 
bewaren en gebruiken voor bet zegelen van dingen van 
welken aard ook, die bet gezegde zegel moeten passeeren. 

Uit'Coerende Raacl. 

VI. Er zal een Uitvoerende Raad in en voor de Kolonie 
zijn en de genoemde Raad zal bestaan uit zulke 
personen, zijnde :Ministers of andere personen, als de Gou
verneur van tijd tot tijd in Onzen ~aam en ten Onzefl 
beboeve tot leden daarvan onder het Publiek Zegel der 
Kolonie zal benoemen, echter onderbevia; aan eenige wet 
van de Kolonie. Onderworpen aan zulike \Vet zullen de 
]eden van den Uitvoerenden Raad zitting houden gedurende 
Ons goedvinden; m€t dien verstande dat de :Leden van den 
Uitvoerenden Raad, bestaande ten tijde van bet begin van 
de zen Onzen Open Brief, hun ambt mogen blijven vervullen, 
indien de Gouverneur zulks \Venschelijk oordeelt, tot de 
benoeming van l\finisters. 

Schenking ran Gronden. 

VII. De Gouverneur mag, in Onzen naam en ten Onzen 
behoeve eenige gronden binnen de Kolonie onder bet publfiek 
Zegel scbenken of er over bescbikken, welke \Vij bij wet 
gerechtigd zijn te scbenken of er over. te bescbikken. 

Aanstelling 'Can A mbtenaren. 

VIII. De Gouverneur kan in Onzen namn en ten Onzen 
behoeve aile zoodanige ambtenaren in de Kolonie aanstelien 
en benoemen, als Wij. volgens wet gerechtigd zijn aan te 
stellen en te benoemen. 

Schorsing of Ontslag uit een A mbt. 

IX. De Gouverneur mag, in zooverre a }Is Wij zelven 
claartoe bij wet bet recbt hebben, wanneer het hem toe
schijnt daarvoor voldoende redenen te hebben, nit zijn ambt 
ontslaan of schorsen in de uitoefening daarvan, eenig per
soon die eenig ambt of betrekking in de Kolonie bekleedt, 
die hem in termen of ten gevolge van eenige aanstelling 
of order of ander document gegeven is of die gegeven moge 
zij n, door Ons in Onzen naan1 of op Ons gezag of ten 
gevolge van eenige andere wijze van aanstellling. 
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Grant of ]Jatdon. He ~m:ssion of fines. 

Pro'Diso. Banishment· 

Exception. Political Offences. 

X. \Vhen any crime or offence has been committed 
within the Colony, or for which the offender may be tried 
therein, the Governor may, as he shall see occasion, in Our 
name and on Our behalf, grant :1 pardon to any accomplice 
in su~h crime or offence who shall give such informat:on as 
shall lead to the .conviction of the principal offender, or o£ 
any one of such offenders, if more than one ; and further, may 
grant to any offender convicted of any such crime or offence 
in any Court, or before any .Judge or l\Iagistrate, within the 
Colony, a pardon, either free or subject to lawful conditions, 
or any remiss:on of the sentence passed on such offender~ or 
any respite of the execution of Fmch sentence, for such period 
as he may think f-it, and may remit any fines, penalties, or 
forfeitures ducor a-ccrued to Fs: Provided ahvays, that if the 
offender be a natural-born BTitish subject, or a British 
subject by naturalization in any part of Our Dominions, the 
(}overnor shall in no case, except where the offence has been 
of a political nature unaccompanied by any other grave crim·e, 
make it a condition of any panlon or rcmiss;on of sentence 
that the offender shall be hanishea front or sha 11 absent him
self or he removC'd hom tlw Colony. 

Succession to the G01:ernment ht the crcnt, of tlte death, ftc., 
or abscncf' of the Gorenwr from. Soutl1 .. 1 frica. 

XT. ln the -<'vent of the death, incapacity, removal, or 
absence from Routh Africa of the Governor, or of his being 
from any cause prevented from acting in the <lntic>s of h;s 
office, all and every the powers and authorities granted to 
hin1 shall, until Our further pleasure is signified tlwrein, he 
vested in snch person as \¥ e may appoint under Onr RigTt 
::\fanual and Rignet, and such person Rha1l have and exercise 
a11 such pmvers and authorit;es until Onr further pleasure 
shall be signifie(l : Provided that no snch pmvcrs or anthori-
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V erleenen ran Gratie, K wijtscheldin!J Tan Roeten, Pro'Ciso, 
V erbannin!J, Uitzondering, Politieke 1\1[ isdaden. 

X. \Yanneer eenige 111isdaad of ovortreding binnen de 
-Kolonie is begaan of \Vaarvoor de schuldig·e persoon daarin 
terechtgesteld kan worden, dan mag de Gouverneur, indien 
hij daartoe aanl·eiding zal vinden, in Onzen naam en ten 
'0nzen behoeve gratiu verleenen aan eenigen mectepllchtige 
in zcodanige n1isdaacl oif overtreding, die zoodanige in-
1ichti ngen verstrekt als lei den zullen tot de veroordeeling 
van den hoofdmisclacliger of van cenige cler misdadigers, zoo 
er meer dan een zijn, en. verder kan hii aan eenig n1is-
,cladiger dit schnldig is bevonden aan zooclanige misclaad of 
ov(·rtreding in eenig Hof, of voor eenig Rechter of Magis
tra.at binnen de Ko1ionie, gratie verleenen, hetzij volle of 
·onderhevig aan \Yettelijke bepalingen of eenige kwijtschel
ding van de straf aan zoodanige misdadiger opge1egd of 
·eenig uitstel van nitvoering van een zoodanig vonnis voor 
znlk een periocle als hij wenschelijk 1noge achten en kan 
eenige boeten of verbeurd verklaringen, Ons toekomende, 
teruggeven. .:\Iet dien verstande evenwel1 dat, indien de 
1nisdadiger een geboren Britsch onclerclaan is c)f een Britsch 
·onderdaan door natnralisatio in eenig dee] van Onze Be
zittingen, de C:.onvornenr in geen geva], be halve waar de 
·overtreding er een van politiokcn aarcl is gm:vpest en niet 
vcrgczeld ging van t'('nige andere zware misclaad, het tot 
voonraanle van c'enige gratie of kwi:itschclding van straf zal 
nmken dat de ovNtn~dPT nit de 1<oloni0 verbannen zal 
\Yorclcn, of zich er nit zal vcn'l·ijderen 0f ('t' nitgezPt zal 
wonlcn. 

·Oprolginr; 'ran Gourernemcnt in geral ran Overlijden, enz., 
of bij .1fu:fzi(Jhrid ran den Gouverneur 1·,an 

J:uid A frilw. 

XL In geval\ van overlijden, onbokwaarnheid, ontslag 
·of ahvezighcid van Zuicl Afrika van den Gouverneur, of 
inclien hij door eenige oorzaak verhindcn1 wordt in de ver
vnlling zijner ambtsplichten, dan za], tot Onzen wil daarin 
verclcr is kenbaar gemaakt, alle n1acht en gezag he1n ver
leend, bevestigd worden in zoodanigen persoon als vViJ 
onder Onze Hanclteekoning en Zege} mog·en aanste1len en 
zoodanige persoon zal aile zooclanige macht en gczag 
hekleeden en nitoefenen tot \Vij verder Onzen wi] daarin 
"k:e,nhanr hebben gemaakt; met dien verstande dat zulke 
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ties shall vest in such person until he shall have taken tlw 
oaths hereinbefore directed to be taken bv the Governor of 
the Colony, and in the 1nanner herein prescribed. 

Temporary absence of the Gorernor. 

XII. \Vhenever and so often as the Governor sha11 be 
tmnporarily absent frmn the Colony in pursuance of any In
structions frmn L s through one of Our Principa! Secretaries. 
of State, or in the execution of anv Letters Patent or anv 
Com1nission under Our Sign ::\Ianu~l and Signet appointing 
him to be Our High Commissioner or Special Comm:ssioner 
for any territories iJ?. South Africa with which it may be expe
dient that \Ve shoula have relations, or appointing him to be 
Governor or to achnjn:ster the Government of anv Colonv, 
province, or territory adjacent or near to the Colony, or sh~ll· 
be absent front the Colony for the purpose of visiting Our 
High Commissioner for Routh Africa or the Governor or 
Officer Administering the Government of Our Colony of tl1e 
Cape of Good Hope. or some other neighbouring Colony or 
State, for a period not exceeding one month, then and in 
everv such case the Governor may continue to exercise ali' 
and "every the po-v;ers vested in hi1;1 as fn1lv as if he V·:ere re
siding ·within the Colony. 

GoDernor may appoint a Dermty durinq his temporary ab
sence from seat of Gorernment or from tlte 

Colony. 

XIIf. In the event of the Governor having occasion to 
be ten1porarily absent for a short period from the seat of 
Government or frmn the Colonv. he mav, in everv such case. 
bv an Instrument under the· Pnblic ·seal of the Colonv, 
c~nstitnte and appoint any person to be his Deputy "-ithin 
the Colony, or any part thereof, during such temporary ab
sence, and in that capacitv to exercise~ perform, and execute 
for ancl on behalf of the Governor, during such absence, but· 
no longer, all such powers and authorities vested in the 
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'11lacht of gezag niet in zoodanigen persoon gevest1gct za i 
·worden v66r clat hij de hierboven omschreven ceden, die 
·.door den Gouverneur cler I\olonic moetcn afgelegd worden, 
-:za! h(~bben afgelegcl en \Vel op de daarin voorgeschreven 
·vvijze. 

Tijdelijke Afwezigheid ran den Gouce-rneur. 

XII. \Vanneer en zoo dilnvijls als de Gouverneur tij
,delijk van de Kolonie afvvezig zal zijn ingevolgc eenige 
instructies hcrn door Ons door middel van een Onzer Prin
·Cipale ·Secretarissen van Staat toegezonclen, of ter uitvoering 
van eenigen Open Brief of eenige opclracht onder Onze 
Handteekening en ?.;egcl, hem benoe1nende tot Onzen 
H oogen Com1nissaris of R peciale Commissaris voor eenig 
_gTondgebied in Zuid Afrik~t, \vaarmecle het raa<1zaa1n 1s dat 
'Vij betrekkingen zouclen aanknoopen, of hem aanstellcnde 
tot Gouverneur of hem belastencle met bet Bcstuur van 
•<'enigc Kolonie, Provincie of Grondgebied, grenzende a an 
de I\olonie of cr nabij gelegcn of \vanneer hij afwezig zal 
zijn van de Kolonie voor het doc~ om onzen Hoogen Com
rnissaris voor /juid Afrika te bezoeken of den Gouw~rnenr 
•of den Ambtenaar wien het Bestnur van Onz0 Kolonie 
De Kaap De Goede Hoop is opgedragen. of eenige andere 
a,ang·n,nzende T\oloni,,• of Staat, voor een tijdperk een 
maand niet tc boven. gaande, dan mag de Gouverneur jn 
elk zoodanig geval al d.e lll'lch+en hem verleend ten voile 
h,iiven ttitodcncn als of hij in de Kolonie zelve woonachtig 
\Yare. 

De Gou,verneur mao een Plaatsvervanqer gedurende zijn 
Tijdelijke A ftveziq heid ran den ;;; etel -;;an h et 

Gouvernement of t:an de Kolonie 
aanstellen. 

X TIT. T n geval de Gouverneur t1jcleJijk voor een kortcn 
tiicl afwczig· mocht zijn van d<'n zetc~] van lwt Gouvernement 
of van de Koloni(~. dan mag hij in 0lk zoo<lanig gevaL door 
middel van een document onder bet Pnbliek Zege1 der 
T\okmic cfmig pcrsoon aansteilcn en benoemen tot zi]n 
l)laatsvervang·er binnen de Ko lonie of cc~nig dee 1 claarvan, 
·gednrende zulk een tijdelijke afwczigheid. die als zoodanig 
·alle zoodanige in den Gouverneur gevestigde nmchten en 
gezag zaJI nitoefenen, volbrengen en verrichten voor en ten 
1whoeve van den Gouverneur, gednrendc zoodanige afwezig
l·pifl, <loch niet ]anger, a]s in en bij zulk een document 
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Gov·ernor, as shall in and by such Instrument be specifiC'd' 
and limited, but no others. Every such Deputy shall con-
form to and observe all such Instructions as the Governor 
shall fl:om time to tim·r address to him for his guidance : 
Provided, nevertheless, that by the appointment of a Deput:·,. 
as aforesaid, the povver and a nthority of the Governor shall' 
not be abridged, altered, or in any '\vay affected. otherwise 
than V\T e may at any time hereafter think proper to direct : 

Provided further that, if any such Deputy shall haw• 
been duly appointed, it sha 11 not bt' necessary during th<' 
continuance in office of such Deputy for any person to assume-· 
the Government of the Colony as Admin:strator thereof. 

Officers and others to obey the Governor. 

XIV. And vVe do hereby require and command all Our 
Officers andlVIinisters, Civil and ::.\Iilitarv, and all other the 
inhabitants of the Colo.ny, to be obedient,~ aiding and assisting 
unto the Governor, or to such person or persons as may from 
time to time, under the provisions of these Our I...Jetters. 
Patent, administer the Government of the Colony. 

Term " the Gorernor" e.rplah1.ed. 

XV. In the construction of thC'sc Our IJetters Patent.. 
the term " tho Governor," unless inconsistent with the con
text, shall include every person for the time being adminis
tering the Govermnent of the Colony. 

Power reserved to }!is ki ajesty to reroke, alter, or amen([ 
present Letters Patent. 

XVI. And \Ve do her.eby reserve to 011rselves, Our heirs 
and successors, full power and authority from time to time 
to revoke, alter or amend these Our IJetters Patent, as to Us 
or them shall seen1 fit. 

Proclamation of Letters Patent. 

XVII· And \Ve do direct and enjoin that these Our 
Letters Patent shall be mad and proclaimed at such place or 
places within the Colony as the Governor shall think fit, and 
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omschreven en bepaald zijn, maar geen andere. Elk 
zooclanige plaatsvervanger .z:al handelen overeenkmnstig en 
jn a-cht nemen aHe zoodanige instructies als de Gouverneur 
van tijd tot tijd hem als leiddraad moge geven. 1\tiet dien 
verstande cchter clat door de benomning van een plaatsver
vanger, als voornoemd, de macht en bet gezag van den 
(~ouvernem_· niet vermindl'rd, gevYijzigcl of op eenige wijze 
aangetast zal worden behalve zooals \¥ij to ceniger tijd 
hierna wenschelijk mogen achten te bepaJ<en. 

Verder met clien verstancle dat, indien zoodanige p1aats
vervanger behoorlijk zal zijn aangesteld, bet niet noodig 
zil zijn, geclurende de ambts bckleeding- van zoodanigen 
plaatsvervanger, voor eenig pcrsoon- mn bet Bcstuur cler 
Eol.onie als Aclministratenr ervan op zich te nemen. 

A mbtenaren en anderen zullen den Gour:erneur gehoor
zamen. 

_ XIV. En vV ij eischen en bevelen hierbij al Onze amb-
;tenaren en l\Iinisters, Civiele en J\Iilitaire en alle andere 
invvoners van de Kolonie on1 den Gouverneur of zoodanig 
persoon of personen a}s van tijcl tot tijcl in termen der be
_palingen van dezen Onzen Open Brief bet bcstuur der Ko
lonie administreeren, te gchoorza1nen, te helpen en bij te 
staan. 

H et H1 oord " Oourerneur" verklaard. 

V. In bet uitleggcn van dezen Onzen Open Brief zal 
het \\·oord " Gouverneur," tenzij in strijcl n1et den samen
hang der woorden, e11ken persoon insluiten die het Bestuur 
dcr Kolonie adn1inistreert. 

J/ acht gercserreerd a an zijne NI ajesteit om de zen OzJen Br,ief 
te herroepen, te uijzigen of te amendeeren. 

XVI. En \Vij bchouden hiern1ecle aan Ons zelven, 
,Onze E!::fgenamen en Opvolgers bet voile recht en de -voile 
::\Iacht voor on1 van tijcl tot tijd dezen Onzen Open Brief 
te herroepen, te vvijzigen of to an1:endceren ,_ zooals Ons of 
hun vven~chelijk nwge voor komen. 

PToclamatie ran den Open Brief, 

XVII. En \Yij bcvelen en gelasten dat deze Onze Open 
13rief gelezen en afgekoncligd zal worden op zoodanige plaats 
iJf plaatscn binncn de I\olonie als de Gouverneur wenschelijk 
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shall commenee and cmne into operation on a clay to be 
fixed by the Governor by Proclamation in the Orange River 
Colony Government Gazette. 

In witness whereof We have caused these Our Letters. 
to be made Patent. \Vitncss Ourself at vVestminster, th:s. 
Fifth day of June, 1907, in the Seventh Year of Our Reign. 

By \Van·ant under the King's Sign lVIanual. 

l\1UIR l\1ACI\:EX J:J ~-~. 

Royal Instructions 
INSTRUCTIONS passed under the Royal Siqn 11Jantwl and 

Siqncf" to the Gorernor and Commander-1·n-Cltiej of 
the Oranye River Colony. 

Dated 5th June 1'-1907. 

Instructions to Our Governor and Commandcr.:.in-Chief iu 
and over Onr Orange River Colony, or other Officer for 
the tin1e be!ng administering the Government of Our 
said Colony. 

Given at Onr Conrt at Saint James's. this fifth dav of 
J nne, 1907, in the seventh year of Our Beign. ~ 

Preamble. 

Recites Letters Patent, constituting the Officer of Governor. 

\VH:EREAS by certain T_.~etters Patent bearing even date 
herewith vVe have constituted, ordered, and declared that 
there shall be a Governor and Commander-in-Chief (therein 
and hereinafter called the Governor) in and over Our Orange 
River Colony (therein and hereinafter called the Colony) : 

And whereas \Ve have bv the said T...1etters Patent au
thorized, empo·wered, and coi'nmancled the Gover:nor to do 
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:nwge achtcn en in ,,·erking zar treden en van kracht worden 
op een dag, door den Gouverneur bij proclamatie in de 
'Oranje Rivier I\"olonie Gonvernements Courant te worden 
'bepaald. 

In getuigenis waarvan wij dezen, Onzen Brief Open 
'hebben doen zijn. \Yij zelvcn als getuige te \Vestminster, 
,.flezen Vijfdcn Jag van .Jnni, 1907, in het zevencle jaar Onzer 
Regeering. 

Op last onder de I\"oninklijke Handteekening, 

::\:IUIR ::\IACKENZIE. 

Koninklijke I nstructies . 
.J).TSTRUCTIES gepasseercl onde1' de Koninklijke Hand

tcekening en Zegel aan den Goucerneu1' en Opper 
Bevelhebber ran de Oranje Rhier ](olonie. 

J;_~dward R. and I. 

Gedateerd den t5den Juni, 1907. 

lnstructies aan Onzen. Gouverneur en Opperbevelhebbe:r 
in en over Onze Oranje Rivier Ko]ionie of ancler Amb
tenaar bet Bestnur van Onze gezegcle 1\"olonie admi
nistreerende. 
Gegeven ten Onzen Hove te Saint James, clezen Vijfden 

<1ag van ,Juni, 1907, in het Zevencle Jaar van Onze Re-
.geering. 

Inleicling . 

. lanhaling ran Open Brief, het ambt Tan Gouverneur 
daarst.ellencl. 

N aclemaa,l \Vij, bij zekercn Open Brief van gelijkcn 
clatmn als dcze, besloten, bevolen en verklaard hebben, 
dater een Gouverneur en Oppcrbcvclhebber zal zijn (daarin 
en hierna te worden genoemd de Gouverneur) in en over 
Onze Oranje Rivier Kolonie (daarin en hierna te worden 
gcnomncl de Kolonie); 

:En naclema11f \Vij bij genoen1den Open Brief den 
Gouverneur gemachtigcl, gerechtigd en bevolon hebben om 
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and execute all things that belong to his said oft-icc, according 
to the tenor of the said Letters Patent and any other Our 
Letters Patent having effect within the Colony, and of such 
Comn1ission as mav be issued to hin1 under Our Sign lVIannal 
and Signet, and ad'cording to such Instructions as may from 
ti1ne to ti1ne be given to him under our Sign }f annal and. 
Signet or by Our Ord€t in Our Privy Council, or by C s 
throng·h one of Our Principa 1 SecretariC's of State, a nil to snch 
TJavYs' as arc now or shall hereafter be in force in the Colony : 

Now, therefore, \Vo do hereby direct and enjoin and 
declare Our \Vill and pleasure to be as follows :-

Term " Gorcrnor-" 

T. Tn these Our Instructions, un loss inconsistent v\•ith 
the context, the tern1 " Governor" shaH include everv 
person for the time being admin istC'ri ng the GovNnme'lt <;f 
tho Colony. 

Oaths to be administered by Gorernor. 

IT. The Governor nmy, vd10nevcr he thinks fit, require 
any person in the public senricc to take the Oath of Alle
giance, together with such other Oath or Oaths as may from 
time to time be prescribed by any I_ja "' in force in the Colony. 
Tho Governor is to administer such Oaths or cause them to 
be administered by some Pnbllc Officer of the Colony. 

Gorcrnor to communicate Instructions to Executirc 
Council. 

fiT. The Governor shall forthwith communicate these 
Our Instructions to the Executive Council, and likewise al1 
such others, fron1 time to time, as hC' shall find convenient 
for Onr service to impart to them. 

Executirc Council not to proceed to business unless sum
moned by the Gorcrnor's authority. 

Quorun~. 

IV· The :Executive Council sha 11 not proceed to the 
despatch of business unless duly summoned by authority of 
the Governor, nor 11nless two mem hers at the least (exclusive-
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alles te doen en nit tc voeren dat tot zijn genoemd a1nbt 
behoort, volgens de strekking van den genoemden Open 
Brief en van eenigen anderen Open Brief van Ons, die van 
kracht is binnen de Kolonie en van zoodanige opdracht als 
hem onder Onze Handteekening en Zegel moge worcten 
toegezonden en overeenkomstig zulke instructies als hen1 
van tijd tot tijd onder Onze Handteekening en /jege]! of 
bij Ons besluit in Onzen Raad van Staat of cloor Ons door 
een van Onze Principale Se.cretarissen van Staat gegeven 
mogen worden en overeenkomstig zoodanigo wettcn als 
thans of hierna in clc Kolonie van kracht 7-ullen 7-ijn : 

Zoo is het dat vVij hicrmede gelasten en bevelen en 
Onzen \Vil en vVensch kenbaar maken als te zijn de vol
gende: 

lVoord '' Gourerneur. '' 

T. In deze On7.e Instructies za] het vvoord Gouverneur, 
tenzij in strijd met den samenhang der vvoorden, insluiten 
eenig persoon het Bestuur Of'r Kolonie tijdclijk adminis
treerende. 

Door den Gouz:erneur af te nemen Eeden. 

IT. De Gouv.ernenr mag, wanneer hij zulks \Venschelijk 
oordeelt. van eemg persoon in den pub1'ieken dienst eischen 
den eed van getrouwheid af te leggen, a]sook zoodanig 
ancleren erd of eeden als van tijd tot tijd door eenige in de 
Kolonie van kracht. 7-ijnde w.et mochten voorgeschreven 
worden. De Gouverneur zal zoodanige erden afnemen, of 
zal ze laten afnemrn door een publiek amhtenaar der Ko
Ronie. 

De Gout"erneur zal Instructies aan den Uit1:oerenden Ra.ad 
mededeelen. 

III. De Gouverneur zal onmiddellijk deze Onze In
structies aan den Uitvoerenden Raad mededeelen a1smede 
van tijd tot tijd aile andere, al naar hij bet voor Onzen 
dienst geschikt zal achten aan hen nwdc te clcelcn. 

Uitz:oerende R~aad niet o1jer te gaan tot het behandelen va.n 
Zaken tenzij op last van den Gouverneur bijeen 

geroepen. 

IV. De Uitvoerende Raad zal niet overgaan tot het 
behandelen van zaken tenzij behoorlijk bijeenger.oepen op 
last van den Gouverneur en tenzij ten minste twee leden 
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of himself or of the l\Iember presiding) be present and assist· 
ing throughout the whole of the meetings at which any such 
business shall be despatched. 

Governor to preside, and in his absence such 1VI e1nber as he 
may appoint, or the Senior Jl;f ember to preside. 

Seniority of 111embers. 

V. The Governor shall attend and preside at the meet· 
ings of the Executive Council, unless prevented by some 
necessary or reasonable ·cause, and in his absence such lVIem· 
her as may be appointed by him in that behalf, or in the 
absence of :mch :Member the senior ::VIember of the Execu
tive Council actually present shall preside. The seniority of 
the }[embers of the said Counc!f shall be prescribed by the 
Governor. 

Governor to take adrice of Rxecutire Council. 

VI. ln the execution of the pmvers and authorities 
vested in hin1, the Governor shall be guided by the advice of 
the Executive Council, but if in any case he shaH see suffi
cient cause to dissent from the opinion of the said Council, 
he may act in the exercise of his said powers and authorities 
in orposition to the opinion of the Council, reporting the 
matter to Us without delay, with the reasons for his so 
&cting. 

In any such case it shall be competent to any l\1ember 
of the said Council to require that there be recorded upon 
the ::\Enutes of the Council the gTounds of any advice or 
opinion that he 1nay give upon the question. 

Description of laws not to be assented to. 

VII. The Governor shall not assent in Our name to any 
law of any of the following dasses :-

1· Any law for divorce. 
2. Any law whereby any grant of land or money, or 

other donation or gratuity, may be made to himself. 
3. Any law affecting the currency of the Colony. 
4. Any law imposing differential duties. 
5. Any law th€ provisions of 'vhich shall appear inconsis

tent with obligations imposed on Us by Treaty. 
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(buiten hemzelf of het Voorzittend I-'id) tegenwoordig zijn 
en gednrende de geheele V ergadering, -vvaarin zoodanige 
zaken behandeld zul]en worden, behulpzaam zijn. 

Gouverneu.r zal presideeren en bij zijn afwezigheid 
zoodanig Lid als hij mage benoemen, of het 

hoogst in rang zijnde Lid. Rang der Leden. 

V. De Gouverneur zal tegenwoordig zijn bij de verga-
cleringen van den U i tvoerenden Raad en ze presideeren, 
tenzij verhinderd wegens eenige overwegende of billijke 
reden en bij zijn afwezigheicl zal zoodanig Lid presideeren, 
als door hen1 in zijne plaats n1ocht benoemd worden, of 
bij afwezigheid van zoodanig I-'icl, het hoogste in rang 
zijnde Lid van den Uitvoerenden Raad dat werkelijk tegen
vvoordig is. De rang van de ]eden van den genoemclen 
Raad zal door den Gouverneur voorgeschreven worden. 

De GouDerneur zal advies van den Uitvoerenden Raad 
aannemen. 

VI. Bij de uitoefening van de n1a·cht en gezag, hmn 
verleend. zal de Gouverneur geleid worden door het advies 
van den T~itvoerenden Haad, doch indien hij in eenig geval 
voldoende reden zal zien om van opinie te verschill'en met 
den gezegckr1 Haad, dan mag hij in de uitoefening van zijn 
genoemde ma.cht en gezag handelen in strijd met de ziens
,,·ijze van den Raad, het geval zonder verwijl aan Ons rap
porteerende met de redenen voor zijne hanclelwijze. 

In zulk een geval zal eenig Lid van den genoemden 
Raad bevoegd zijn om te eischen dat in de notulen van den 
Raad de redenen van ePnig ad vies of ziens-vvijze, che hij met 
betrekking tot de zaak mocht geven, aangeteekencl worde. 

Beschrijving van W etten niet te worden Bekrachtigd. 
De Gouverneur zal niet in Onzen naam bekrachtigen 

eenige wet van een der navolgende klassen : 
1. Eenige echtscheidingswet ; 
2. Eenige wet waarbij eenige schikking van groncl of 

geld of andere schenking of gift aan hem zelf ge
daan mocht worden; 

3. Eenige wet bctreffencle het muntstelsel der Kolonie; 
4. Eenige -vvet die clifferentiale rechten oplegt; 
5. Eenigc wet waarvan de bepalingen zullen blijken 

in strijd te zijn n1et verplichtine-en die Ons door 
tractaat zijn opgelegd; 
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6. Any Jaw interfering with the discipline and control 
of Our forces in the Colony by land or sea. 

7. Any law of an extraordinary nature and importance, 
whereby Our prerogative, or the rights and property of Our 
subjects not residing in the Colony, or the trade and shipping 
·of the United 1\:ingdom and its dependencies, may be pre
judiced. 

8· Any law containing provisions to ~~hich Our ass~nt 
has been once refused, or whiCh have been disallowed by Us : 

t T nlt>ss he shall have previously obtained Our instructions 
upon such law through one of Our Principal Secretar~es 
of State, or nnlcss such law shall contain a clause suspendmg 
the operation thereof until the signification in the Colony of 
Our pleasure thereupon. 

Regulation ojzJower of pardon in capital cases . 

.] udge' s Report to be laid before Executi1:e Council. 

Go1:ernor to consult Executive Council in such cases. 

J!f ay exercise his own judg1nent. 

Entering his reasons on the Council Jl inutes. 

VIII. \~lhenever any oitcnder shall have been con
demned to suffer death by the sent{' nee of any Court, the 
G-overnor shall consult the Executive Council upon the case 
of such offender, sub1nitting to the Council any Heport that 
1nay have been made by the Judge \vho tried the case; and, 
whenever it appears advisable to do so, taking measures to 
invite the attendance of such .Judge at the Council. 'rhe 
Governor shall not pardon or reprieve any such off·ender 
unless it shall appear to hin1 expedient so to do, upon re
ceiving the advice of the Executive Council thereon; but in 
all such cases he is to decide either to extend or to ·withhold 
a pardon or reprieve, according to his own deliberate judg
ment, whether the l\1embers of the Executive Council concur 
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6. Eenige wet die ingrijpt in de handhaving en de 
controle van Onze troepen in de Kolonie tot de 
land- of zeemacht behoorende; 

7. Eenigc "i~·et van buitengewonon aanl en ~el:an
grijkheid waarbij Ons prerogatief of do rechten en 
het eigondom van Onzo onderdanen, niet woonach
tig in de Kolonie, of de handel en schoepvoort van 
bet Vereenigd Koninkrijk en zijn onderhoorighe
den, n1ochten worden geprejudicoerd ; 

8. Eenige \Vet die bepaJingen bevat \Yaaron Onze be
krachtiging eemnaal geweigenl is of ~ welke \Vij 
ver\vorpen hebben; 

-tenzij hij vooraf Onzo Instructies omtrent zoodanige wet 
door ecn van Onze Principale Secretarissen van Staat ver
kregen zal hebben of tenzij zoodanige \vet een artikel zal 
bevatten, dat de working crvan nitste1t tot de bckendma
king in de Kolonie van Onzen \Nil daaromtrent. 

Hegeling ran het Recht 'Can Gratie bij Doodvonnissen. 
n ech ter' 8 Rapport 'L'OOr den Uitroerenden Raad te worden 

gelegd . 
.OouDerneur bij den Uitr.oerenden Raad Adries in te winnen 

aangaande zoodanige gevallen. 
Kan zijn eigen Oordeel rolgen. 

Zijn Redenert 1:n de Notulen t:an den Raad te worden 
opgenomen. 

VIII. \V anneer eenig Inisdadiger .door eenig Hof ter 
.dood veroordeeld zal zijn, dan zal de Gouverneur den Uit
vocrenden Raad raadplegcn met betrekking tot de zaak 
van zoodanigen misdadiger, aan den Raad voorleggende 
eenig rapport dat opgemaakt mocht zijn door den Rechter 
die de zaak gehoord heeft en, vmnneer het raadzaam mocht 
blijken te zijn zulks te doen, nmatregelen nmnen on1 
zoodanigen Hechter uit te noodigen in den Raad tegen
woordig te zijn. De Gouverneur zal geene g:ratie. of verlicr~: 
.ting van straf schenkon aan zoodanigen nusdad1ger, tenzi] 
het hmn wenschelijk 1nocht voorkomen zulks te doen, ~adat 
hij hot advies van den Uitvoerend?n Raad daarop I?.ge
\Vonnen heeft; maar in aile zoodan1ge gcvallen zal hiJ te 
beslissen hebben of hij al dan niet gratie zal verleenen of 
vcrlichting schenken, overeenkomstig zijn eigen wei over
·"·ogcn oon1eel, hetzij de I eden van den Uitvocrenden Raad 
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therein or otherwise ; entering, nevertheless, on the lYiinute& 
of the Bxccutive Council a .;\linute of his reasons at length, 
in case he should decide any such question in opposition to 
tho judgment of tho majority of the l\Iembcrs thereof. 

Officers to be ap]JOinted duriny pleasure. 

IX. All Commissions granted by the Governor to any 
persons to be officers in the Colony shall, unless othenYise 
provided by hnv, be granted during· pleasure only. 

Gorernor not to quit the Colony. 
Tempomry leare of absence. 

X. E:x.cept in accordance \Vith the 1n·ovisions of an! ... 
Letters Patent or of any Commission under Our Sign l\Ianual 
and Signet, the C+overnor shall not, upon any pretence \vhat
ever, quit the Colony without having first obtained leave from 
V s for so doing under Our Sign l\Ianual and Signet, or· 
through one of Our Principal Secretaries of State, unless for 
the purpose of visiting the High Comn1issioner for South 
Africa or the Governor or Offi.cer Administering tho Govern
ment of some neighbouring Colony or State, for periods not 
exceeding one n1onth at any one time, nor exceeding in the· 
aggregate one month for every year's service in the Colony .. 

Got ern or's absence from the Colony. 

XI. The temporary abs·ence of the Governor for any 
period not exceeding one month shall not, if he have pre
viously informed the Executive Council, in writing, of his 
intended absence, and if he hav·e duly apnointed a Deputy 
in accordance vvith the above recited Letters Patent, nor 
shall any extension of such period sanctioned by one of Our 
Principal Secretaries of State and not exceeding fourteen 
clays, be deemed absence from the Colony within ·the meaning 
of the said I.1etteJ:s Patent. 

E. R. & I. 
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·daannede instcmmen of niet; hij zal cvmnvel een aantee
kening in de Notulen van den Uitvoerenden Raacl cloen 
·opnemen, uitvocrig 1nelcling n1akende van zijn redenen in 
geYal hij in zoodanige zaak mocht bcslissen in strijd met 
het oorcleel van de 1neerderheid cler Leden ervan. 

A 1nbtenaren te worden Benoemd roor zoo lang het goed
gevonden wordt. 

IX. 'Aile aanstellingen door den Gouverneur aan eenige 
personen .gegeven als ambtenaren in de Rolonie, zullen 
tenzij anders bepaald bij wet, slechts gcdurende goedvinden 
gegeven worden. 

Gouverneur niet de Kolonie te verlaten,, 
Tijdelijk V erlof. 

X. Behalve ovcreenkomstig de bepalingen van eenigen 
·Open Brief of van eenige aanstelling onder Onze Hand
teekcning en Zegel, zal de Gouverneur onder geen enkel 
voonvendsel de Kolonie verlaten zonder eerst Onze toe
·stemming daartoe onder Onze Handteekening en Zegel of 
door een van Onze Princinale Secretarissen van Staat 
Terkregen te hebben, tenzij zulks met het cloel geschieclt om 
den Hoogen Comn1issaris van Zuid Afrika, of den Gouver-
11eur of Ambtenaar die het Bestuur van eenige naburige 
I\olonie of Staat administreert, te bezoeken voor tijdperken 
niet te bovengaande een maand_, te eeniger tij(f; niet te 
boven gaande een maancl in het geheel voor elk jaar van 
dienst in de Rolonie. 

Gourerneur's Afwezigheid ran de Kolonic. 

XI. De tijdelijke afwezigheid van den Gouverneur 
\TOOr eenig tijdperk niet te bovengaande een maand zal niet 
worden beschonwd als afwezigheid van de Kolonie in de 
be tee kenis van den genoemden Open Brief, indien hij vooraf 
den Uitvoerenden Raad schriftelijk kennis heeft gegeven 
van zijn voorgenomen afwezigheid en indien hij behoorlijk 
een plaatsvervanger overeenkomstig den bovenaangehaalden 
·Open Brief heeft aangesteld en evenmin eenige verlenging 
van zoodanig tijdperk, goeclgekeurcl door een van 9nze 
Principale Secretarissen van Staat en veertien dagen n1et te 
\bovengaande. 

E. R. & I. 
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.\CT ~0. 1 of 1907.] [Took effect 

ACT 
To amend the provisiOns of the Orange River Colony Constitu

tion Letters Patent, 1907, in certain respects. 

BE IT EN ACTED by the King's :\Iost Excellent 
~lajcsty by ancl\Yith the advice and consent of the Legis; 
'lative Council and Ijegislat:ve .\ssembly of the Orange 
River Colony as follows :-

.Section XXXFII. of Constitution Letters Patent amended. 

1. Section thirty-seven of t:1e Orange River Colony Con
stitution I_jetters Patent 1907 shall be and is hereby amended 
.as follows, namely, by substituting in the sixth line thereof 
·the \Yorcl "financial" for the word "calendar." 

Sub-section (2) of Section LI. amended. 

:3. Sub-section (2) of section fiftv-one of the said Letters 
Patent s~1a1l be and is hereby ame~ncled as follows, namely, 
'by inserting in tho seventh line thereof between the word 
"notice" and the word "the" the following 'Yards, namely_, 
'' or at snch earlier date as may be mutuallv agreed upon by 

·the Government of the Orange River Colony and the Gov
·ernment of the Transvaal." 

Short Title. 

3. This .. Act may be cited as t.he "Orange River Colonv 
··Constitution Letters Patent HJ07 Amendment Act 1907. ,", 
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CoxsTITCTIE \YIJZIGIXG. lOT 

WET No. 1 van 1907.] [Trad in werking 

WET 
Tot wijziging in sommige opzichten van de bepalingen van de: 

Oranje Rivier Kolonie Konstitutie Open Brieven, 1907. 

ZIJ HET BEPAALD :-

Sektie XXXVII. van Konstitutie Open Briet:en gewijz-igd. 

1. Sektie zeven-en-dertig van de Oranje Rivier E:olonie 
Konstitntie ( )peh Brieven 1907 vvorclt en is bij deze gewijzigd 
als volgt, namelik, door in de zesde regel daarvan het woorcl' 
'' kalenderjaar '' te vervangen door de woorden '' financieel 
jaar. '' 

Subsektie (2) ran Sektie LI. ge'wijz-igd. 

2. Subsektie (2) van sektie een-en-vijftig van de Open 
Brieven voormeld wordt en is bij deze gewijzigd als volgt, 
namel;k, door in de achtste regel daarvan tussen het woord 
"kennisgeving" en ihet woord "zal" de volgende woo-rden 
in te voegen, namelik, ''of op zulk vroegere datum als door 
de Regering van de Oranje Rivier Kolonie en de Regering: 
van de Transvaal onderling bepaald nwcht \Varden." 

Korte Benam-ing. 

3. Deze Wet kan worden aangehaald als de "Oranje-
Rivier Kolonie Konstitut!e Open Brieven 1907 Wijzigings-- · 
wet 1907. '' 
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lOX POWERS AXD PRIVILEGES 01: PARLIAMEXT. 

• -\CT ~0. 1 of ]008.] er.ook effect 11th July' 1908 . 

ACT 
To define the privileges immunities and powers of the Legislative 

Council and Legislative Assembly of the Orange River 
Colony or either of them and to secure freedom of speech 
and debate or proceedings in Parliament and to give 
summary protection to persons employed in the publication 
of parliamentary papers. 

(:lssen t cd. to 8t 71 .] uly, 1908.) 

\rhereas by "The Orange Hiver Cotony Constitution 
Letters Patent 1907" it was amongst other things pro
vidAd that there should be established in this Colony in 
;place of the Legislative Council then existing a Legisla
tive Council and a J_~egislative Assembly to be severally 
constituted as therein provided and further that it should 
be lawful for the Legislature of this Colony by any Act 
to define the privileges immunities and powers to be held 
enjoyed and exercised by the Legislative Council and the 
J_jegislative Assembly or either of them and by the mem-
bers thereof respectively not exceeding those for the time 
being held enjoyed and exercised by the Commons House 
of the PRrlia.ment of the United Kingdom and by the 
members thereof; 

And whereas it is essential to the due and effectual 
exercise and discharge of the functions and duties of Par
liament and to the promotion of wise legislation that the 
freed01n of speech and debate or proceedings therein 
·should not be impeached or questioned in any court or 
place out of Parliament and that no obstructions or im
pediments should exist to the publication of such reports 
papers minutes votes or proceedings of the Legislative 
·Council and Legislative Assembly or either of them as 
such Council or Assembly sitting jointly or separately 
.may deem fit or necessary to be published; 
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.:\1ACHTB~ E~ PRIYILIWES V.-\~ PARLK\IE:XT. IO:-;; 

\VET No. 1 van lDOFLJ [Trad in \Yerking 11 Juli 1908 .. 

Omschrijvende de voorrechten, vrijdommen en bevoegdheden 
van de Wetgevende Raad en Wetgevende Vergadering van 
de Oranje Rivier Kolonie of van een van deze en verzeke·
rende de vrijheid van spreken, van beraadslagingen of 
werkzaamheden in het Parlement en verlenende summiere 
bescherming aan personen werkzaam in verband met de 
openbaarmaking van Parlementaire stukken. 

(Goedgekeurd 8 Juli 1908.) 

Nademaal in de "Oranje Rivier Kolonie Open Brief" 
1907" onder meer vastgesteld werd dater in deze Kolonie· 
in steele van de, de-stijds bestaande Wet.gevende Raad 
een W et.gevende RaHd en W etgevende V er
gadering, elk sa.mengesteld als daarin omschreven, inge-
ste-ld zouden worden en vervolgens dat de Wetgevende 
Macht van deze Kolonie bevoegd zou zijn bij Wet de 
vqorrechten, vr~jdommen en bevoegdbeden te regelen 
welke de W etge¥ende Ra.ad en de W etgevende V er
g.adering of een van beide en de leden ervan respektieve
lil{ genieten en uitoefenen zullen, mits dezelve zicb 
niet v-erder uitstrekken dan die destijds genoten en uit
geoefend werden door het Lager Huis van het Parle
ment van bet Verenigd Koningrijk en de leden ervan. 

En nademaal bet voor een beboorlike en doeltreffende· 
waarneming en vervulling v.an de parlementaire funk
tien en plicbten en v·oor de bevordering van een goede 
wetgeving onmisbaar is dat de vrijbeid van spreken en· 
beraadslagingen of v.errichtingen in bet Parlement niet 
in de Gerechtsboven of elders buiten bet Parlement be
twist of in twijfel getrokken worde en dat de openbaar-· 
making van verslagen, .gescbriften, notulen stemming-en 
of verricbtingen van de \Vetgevende Raad en Wetgeven
de Vergaderino-, of een van b'"'ide lichamen, de openbaar
making~ waarv:n de Raad of de V ergadering hetzij in ve!
enigde vergadering of afzonderlik nodig en wensehk 
mocbt acbten niet belemmerd of bemoeilikt worde ; 
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J()D POWERS AXD PRIVILEGES OF PARLIA:rviEXT. 

And whereas it Is expedient that such freedom be 
secured by law and that all such obstructions or impeui
ments which may arise be summarily removed; 

Be it enacted by the King's ~1:ost Excellent Majesty 
·by and with the advice and consent of the Legislative 
Council and Legislative Assembly of the Orange River 
·Colony as follows :-

Repeal of Ordinance No. 53 of 1903. 

1. 'The I_jegislative Council Powers and Privileges Or
dinance 1903' shall be and is hereby repealed. 

Interpretation of terms. 

-2. In this Act unless inconsistent with the context; 

"Houses of Parliament" "Houses" or "House" or 
"Parliament" shall mean the Legi~lat.ive Coun
cil and the Legislative Assembly sitting jointly · 
as provided by section XXXVII of the Oranrre 
Hiver Colony Constitution lJetters Patent 1907 
or the Legislative Council and I_jegislative As
sembly or either such Council or such Assembly; 

.. 'President" shall mean the person for the time 
being presiding over the I_jegislative Council: 

·"Speaker" shall mean the officer for the time being 
presiding over and the member duly elected so 
to do by the Legislative Assembly; 

·''member'' shall mean a member either of the I_jegis
lative Council or of the I_jegislative Assembly 
OI' the Speaker ; 

·"clerk" shall mean the officer holding such appoint
Inent under the authority or appointment of the 
Legislative Council or the President thereof or 
of the Legislative Assemhly or the Speaker there
of; 

.. 'officer of parliament" shall mean the clerk or clerk
assistant of the I_jegislative Council the clerk or 
cler1k assistant of the Legislative Assembly the 
gentleman usher of the black rod the serjeant-at
arms and such other officers or persons as may 
he appointed from time to time to the staff of 
either House ; 
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l\L-\cHTBN EN PRIVILEGEs VAN PARLE~m~T. Im)~ 

En nademaal het raadzaam is dat deze vrijheid door 
de wet gewaarborgd en dat aile belemmeringen en be
moeiliking welke zwh voordoen mochten, summierhk uit 
de weg geruimd worde. 

Zij het bepaald door Zijn lVIajesteit de Koning 
met a.dvies en konsent van de \V etgevende Raad en de 
\Vetgevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie· 
als volgt :-

Herroeping van Ordonantie No. 53 van 1903. 

1. Ordonantie 1903 regelend.e de Bevoegheden en Vocr
rechten van de vVetgevende Raad wordt, en is bij deze· 
herroepen. 

Uitleg van woorden. 

2. In deze vVet mits niet strijdende met de samenhang 
zal "Huizen van het Pa.rlement" "Huizen" of "Huis 
van het Parlement" betekenen de Wetgevende Raad en 
\Vetgevende VergaJ.ering in verenigde vere-adering als 
bepaald bij sekt.ie XXXVII van de Oranje Rivier Kolonie 
Konstitutie Open Brief 1907" of de Wetgevende Raad· 
~n W etgevende Vergadering of zulke Raad of Vergader-

''Voorzitter'' betekenen de voorzitter van de Wet-· 
gevende Raad. 

"Speaker" betelvenen de voorzittende beambte en 
bet behoorlik a.ls zodanig gekozen lid van de 
W etgevende V ergadering. 

"lid" betekenen een lid hetzij van de vVetgevende· 
Raad of van de W etgevende V er!ladering of de· 
Speaker; 

"Klerk" betekenen de beambte als zodanig aane-e
steld van wege of krachtens a.a.nstelling door de 
vV etgevende Raad of de Voorzitter daarvan of 
door de W etgevende Vergadering of de Speaker 
daarvan; 

''Parlements.ambt.enaar'' betekenen de klerk of as
sistent-klerk van de vVetgevende Raau, de klerk 
of assist.ent-klerk van de vVetgevende Verga
dering de strafdrager, de sergeant en andere be
ambten of personen, die van tijd tot tijd aan de· 
staf van een van beide Huizen verbonden, 
mochten worden ; 
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110 PowERS AND PRIVILEGES OF PARLLU·JEXT. 

"committee" shall mean any standing sessional 
special or select committee of the. Legislative 
Council or Legislative Assembly or a committee 
of the two Houses sitting jointly in terms of 
section XXXIX of the Orange River Colony 
Constitution Letters Patent 1907 or a joint com
lnittee of the t\vo Houses; 

"journals" shall mean 
(1) the minutes or minutes of proceedings of the 

I.Jegislative Council ; or 
(2) the votes or votes and proceedings of the Legisla

tive Assembly; or 
(3) the minutes or minutes of proceedings of both 

Houses sitting jointly as the case may be. 

Any reference to The Orange River Colony Constitu
tion Letters Patent 1907 or any provision thereof shall be 
deemed to include a reference to such Letter'S Patent or 
provision thereof as the same may be fr.on1 time to time 
amended under section XXXVIII of such Letters Patent. 

GENERAL. 

Designation of Legislature. 

3. r:rhe legislature of The Orange River Colony shall be 
and is hereby designated ''The Parliament of the Orange 
Hiver Colony." 

Freedom of speech and debate or proceedings in 
Parliament not to be questioned out of 

Parliament 

4. There shall be freedom of speech and debate or pro
ceedings in Parliament and such freedom of speech and 
debate or proceedings shall not be liable to be impeached 
or questioned in any court or place out of Parliament. 

Powers of Houses. 

5. For the purposes of this Act ea.ch House and both 
Jiouses sitting jointly are hereby declared to possess all 
such powers and jurisdiction as is necessary for enquiring 
into judging and pronouncing upon the commission of 
any such acts matters or things and awarding and carry-
ing into f'xecution the punishm·cnt therefor as are pro
vided by this Act. 
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.l\fACHTEN EN PRIVILEGES VAN P.-\RLE1IENT. 110 

"Kommi.ssie" betekenen een permanente zittings, 
spem.ale of gekozen kommissie van de W etgeven
de Raad of de \7\f etgevende V ergadering of een 
kommissie van beide Huizen in verenigde ver
gadering als bepaald bij sektie XXXIX van de 
Oranje Rivier Kolonie Konstitutie Open Brief 
1907 of een gemeenschappelike kommissie van 
beide Huizen; · 

"J oernalen" betekenen 
(1) de notulen of de notulen van de verrichtingen 

van de W etgevende Raad ; of 
(2) de stemming of st.emmingen en verric:htin~en 

van de W etgevende V ergadering ; of 
(3) de notulen of notulen van de verrichtingen van 

beide Huizen in ver!enigde vergadering naar het 
geval mocht zijn. 

Een verwijzing naar de Oranje Rivier Kolonie Kon
-stitutie Open Brief 1907 of naar een bepaling ervan zal 
geacht worden een verwijzing naall'l zulk Open Brief of 
-cen van tijd tot tijd ingevolge sektie XXXVIII van de 
Open Brief gewijzigde bepaling ervan in te sluiten. 

ALGEMENE BEPALINGEN. 
Benaming van de TV etgevende !vi acht. 

3. De Wetgevende l\!Iacht van de Oranie Rivier Kol
onie worldt en is bij deze genoemd '' H et Parlement van 
de Oranje Rivier Kolonie." 

Vrijheid van spreken, en beraadslaging OJ ver
richtingen in Parlement buiten hetzelve 

onschendbaar. 
4. Er zal zijn vrijheid van spreken en beraads.hging 

of verrichtingen in bet Parlement en deze vrijbeid van 
spreken en beraadslaging of verrrichtingen zal niet in de 
Gerechtsboven of elders buiten het Parlement betwist of 
in twijfel getrokken mogen worden. 

Bevoegdheden van I-I uizen. 
5. V oor de doeleinden van deze \7\f et wordt hierbij aan 

elk Huis en aan beide Huizen in verenigde vergadering 
aile bevoegdheden en rechtsmacht toegekend, die vereist 
zijn voor bet onderzoeken, berechten en uitwijzen van 
de overtr'edingen en vergrijpen omscbreven biJ deze Wet 
alsmede voor bet opleggen en voltrekken van de straffen 
erop gesteld. 
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111 PowERS AND PRIVILEGES oF PARLL\MENT. 

Each House to be court of record. 

6. The Legislative Council and the Legislative Assem
bly sitting jointly or separately shall be a court of record 
and shall have all the rights and privileges of a court of 
record for the purpose of summarily enquiring into and 
punishing the acts matters and things herein decla~ed to· 
be contraventions of this Act. 

PRIVILEGE OF PARLIAMENT AND OF THE 

MEMBERS AND OFFICERS THEREOF. 

Privilege to be the same as that enjoyed by Commons 
House of Parliament of United Kingdom. 

7. Save as is otherwise expressly provided by this Act 
the Legislative Council and Legislative Assembly of the 
Orange River Colony or either of them and the member& 
thereof respectively shall hold enjoy and exercise such 
and the like privileges immunities and powers as at the 
time of the promulgation of the Orange River Colony Con
stitution Letters Patent 1907 were held enjoyed and 
exercised by the Commons House of the Parliament of 
the United Kingdmn and by the members thereof and also 
~uch privileges immunities and powers as are from time 
to time defined by any la.w of this Colony but not ex
ceeding those at the commence1nent of such law enjoyed 
and exercised bv the Commons House aforesaid and bv 
the members th~reof respectively whether such privilege~s 
immunities or powers were so held possessed or enjoyed 
by custom statute or otherwise; provided always that no 
such privileges immunities or powers shall at any time 
exceed those at the same time held and exercised by the 
Commons House of the said Parliament and by the mem
bers thereof. 

Privileges to be noticed judicially. 

8. Such privileges immunities and powers shall be part 
of the general and public law of this Colony and it shall 
not be necessary to plead the same but the same shall in 
all courts in this Colony be juuicially noticeJ. 
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~[ACHTEN E~ PRIVTLEGES VAX PARLEl\JEXT. 111 

Elk H uis een "Court of Record." 
6. pe Wet~e~ende R~ad en de Wetgevende Ver

gadenng hetZIJ In veremgde vergadering hetzij afzonder
lik zullen zijn een "Court of Record" en zullen al de be
voegdheden en voorrechten van een "Court of Record" 
hebben, ten einde de handelingen en dad en die bierin 
als overtredingen van deze \Vet aangemerkt zijn sum
mierlik te kunnen onderzoeken en straffen. 

VOORRECHTEN VAN PART_;El\1ENT, VAN DE 
LEDEN EN BEAMJ3TEN ERVAN. 

De voorrechten zijn van gel-ijke aard als die van het 
Lagerhuis van het Parlement van het het 

Verenigd Koningrijk. 

7. Beboudens de uitdrukkelike bepalingen van deze 
\Vet zullen de W etgevende Raad en de \Vetgevende V er
:gadering van de Oranje Rivier Kolonie. of een van deze 
€11 de leden ervan respektievelik, gelijke voorrecbten, vrij
dommen en bevoegdheden bezitten, genietep en uitoefen
.en als ten tijde van de afkondiging van de Oranje Rivier 
Kolonie Open Brief 1907 door bet Lagerbuis van bet Par
lement van het V erenigd Koningrijk en de leden ervan 
bezeten, genoten en uitgeoefend worden, en tevens zulke 
voorrecbten, vrijdommen en bevoegdheden als van tijd 
tot tijd door een \Vet van deze Kolonie toegekend mocbten 
worden, mits dezelve zich niet verder uitstrekken 
-dan die welke op het tijrlstip van het in\verk ingtrede 
van zulke wet door bedoeld Lagerhuis en de ]eden ervan 
respektievelik genoten en uigeoefend worden, om bet 
even of zulke voorrecbten, vrijdommen of hPvoegdheden 
kraebtens gebruik, de wet of anderzins, aldus bezeten 
of uitgeoefend worden met dien verstande altijd dat zulke 
voorrechten, vrijdommen of bevoegdbeden zich nooit ver
der mogen uitst·rekken dan die, welke op betzelfde tijd
stip door bet Lagerhuis van het bedoe]d Parlement en de 
leden ervan bezeten en uitgeoefend worden. 

Gerechtshoven nemen ambtshalve kennis van 
voorrechten. 

8. Zulke voorrecbten, vrijdommen en bevoegdheden 
zullen deel uitmaken van bet algemene staatsrecht van 
rleze KoloniA en het zal niet noclig ;~,ijn :r,ich Prop t.o he 
~roepen zullende de Gcrechtshoven in dezo 1\olonie 
ambtsbalve daarvan kennis nemen. 
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112 POWERS AND PRIVILEGES OF PARLLUIEN'l'. 

Stay of process in respect of matters of privilege. 

9. At any stage of any civil or criminal proceedings
instituted for or on a.ccount or in respect of any matter 
of privilege upon production to the court or judge by the 
defendant of a certificate under the hand of the Presi· 
dent or Speaker (as the case may be) or if in recess or the· 
Speakership or Presidency (as the case may be) be vacant 
or the President o~ Speaker (as the case may be) be in
capacitated or absent from the Colony then of a certificate· 
of the clerk of the Legislative Council or of the Legislative 
Assembly (as the case may be) stating that the matter
in question is one which concerns the privilege of Parlia
ment such court or judge shall immediately stay such 
civil or criminal proceedings and thereupon the same and 
every process issued therein shall be and is hereby deemed· 
to be finally determined. 

Attendance of members before either House. 

10. No member or officer of Parlia1nent summoned to 
attend before a House or any committee of a House of 
which he is not a men1ber or officer shall be at liberty so to 
attend without the consent of the House of which he is a 
member or officer and such membe-r or officer shall not be 
bound so to attend except upon an order of the House 
of which he is a member or officer. 

Officers exempt frOJn service as jurors and members 
and officers exempt f1·-om attendance as witnesses in 

civil proceedings in any courts other than the 
High Court while attending Parliament. 

11. No officer of Parliament while in actual attendance 
on Parlian1ent shall be required to serve on any jury and· 
no member or officer while in actual attendance on Parlia
ment shall be required to attend as a witness in any 
court other than the High Court in any civil proceeding 
and no civil proceeding in which such member or officer 
is a defendant shall be brought to trial in any court other 
than the High Court while such member or officer is in 
such attendance. The certificate of the President of the-
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.MACHTE~ EN PRIVILEGES VAN PARLE~1ENT. 112 

Staking van rechtsgeding in zake kwesties tan 
voorrecht. 

9. In elke stand van een civiel of crimineel geding 
aangebracht ter zake van of betrekkelik een geschil van 
voorrecht zal, bij overlegging door de verweerder of be
schuldigde van het Hof of de rechter van een certifikaat 
onder de hand van de Voorzitter of Speaker naar het ge
val mocht zijn of gedurende reces of wanneer de Speakers 
of Voorzi tterszetel openge,vallen of de V oorzi tter of 
Speaker (naa,r het geval mocht zijn) verhinderd of buiten 
de Kolonie mocht zijn, alsdan van een certifikaat van de 
Klerk van de Wetgevende Raad of van de Wetgevcnde 
Vergadering (naar het. geva1 mocht. zijn) verklar:ende clat 
het geschil het voorrecht van bet Parlement betreft bet 
Hof of de rechterr onmiddelik zulk civiel of crimineel ge
ding staken zullende al;sdan en wordt bij deze hetzelve 
alsmede elke gereehte like verrichting in verband ermede r 

geacht. uiteindelik afgedaan te zijn. 

Verschijning van leden voor een van beide H uizen. 

10. Geen lid of parlem,entsbeambte die voor een Huis 
of een kommissie van een Huis, waarvan hij geen lid 
of beambte is, ontboden is, zal bevoegd zi.in zonder ver
lof van het Huis waarvan hij lid of beambte is aldus te 
verschijnen en zulk lid of beambte zal ~mgebouclen zijn 
te verschijnen tenzij op last van het Huis waarvan hij 
lid of beambte is. 

Beambten ontheven van jurydie1tst en leden en beambten 
ontheven van de verplichting orn in een civiel 

rechtsgeding als getuige in een ander 
dan het H ooggerechtshof te verschijnen 

tijdens de vervulling van hun 
Parlementsplichten. 

11. Geen pa.rlementsbeambte z.al tijdens de werkelike 
waarneming van Pa:rileme:nt.sdienst gehouden zijn op een 
jury te dienen, en geen lid of beambte zal tijdens de 
werkelike waarneming VJa.n Pa,rJ.e:mentsdienst gehouden 
zijn als getuige in een civiel rechtsgeding in een ander 
hof dan het Hooggerechtshof t,e verschijnen en geen civiel 
rechtsgeding waarin zulk lid of beambte verweerder is 
zal in een ander hof dan het Hooggerechtshof geduren
de de tijd dat zulk lid of beambte di,enst doet als voor
meld afgehandeld worden. Ret certifikaat van de Voar-

H 
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113 POWERS AND PRIVILEGES OF PARLIAMENT. 

T_;egislative Council or the Speaker of the Legislative As
sembly (as the case may be) shall be deemed sufficient 
proof that any such rnember or officer is in actual atten
dance on Parliament. 

JJI ember not liable to action in certain cases. 

12. No member shall be liable to any civil or criminal 
proceedings arrest imprisonment or damages by reason of 
any matt.er or thing which he may have brought by petition . 
bill resolution motion or otherwise or have said before 
Parliament. 

Member not liable to ar•rest during session. 

13. Except for a contravention of this Act no member 
shall be liable to arrest detention or, molestation in respect 
of any debt or matter which may be the subject of civil 
proceedings during any session of Parliament or during 
the fifteen days preceding or the fifteen days following 
such session. 

No proceedings to lie against officials of either House. 

14. No ci vi] or criminal proceedings shall lie against 
the President the Speaker any chairman of committee or 
any officer of Parliament or any member of a police force 
for anything done by or under the warrant or by the direc
tion of the President Speaker or such officer when the 
same is dcme or purported to be done under the standing 
0rrlers or other order or resolution of the House or Houses 
sitting jointly or under the provisions of this Act. 

Persons not liable tn damage for act done under 
authority of Parliament. 

15. No person shall be liable in damages or otherwise 
for any act none under the authority of Parliament and 
within its I ega l power or under or by virtue of any war
rant. 
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lV.fACH'l'EN EN PRIVILEGES VAN PARLEMEN'l'. 113. 

zitter van de vVetgevende, Raad of de Sneaker van cte 
Wetgevende Vergadering (zoals bet geval mocht ziin) 
zal tot afdoend bewiis strekken dat zodanicr lid of be
ambte werkelik Parlementsdienst verricbt. 

0 

Lid in zekere gevallen niet vervolgbaar. 

12. Geen lid zal a.an een civiel of krimineel geding r 
arrest, gevangenzetting of scliadeeis bloot staan ter zake 
van hetgeen hij bij verzoekschrift wetsontwerp, besluit 
of motie in bet Parlement voorgebracbt of aldaar gezegd 
mocht hebben. 

Lid tijdens zitting niet arrestabel. 

13. Behoudens een ovetreding van deze vVet z~l ~een 
lid aan arrest, aanbouding of hinder b]ootstaan ter zake 
van een scbuld of aangelegenbeid, die bet onderwerp van 
een civiel rechtsgeding tijdens een zitting van bet Par
lement of gedurende de vijftien dagen voorafgaande aan 
of de vijftien dagen volgende op zulke zitting mocht 
uitmaken. 

Beambten van elk van beide H uizen niet vervolgbaar. 

14. Geen civiele of kriminele vervolging zal tegen de 
Voorzitter, de Speaker, de voorzitter van een kommissie 
of een parlementsbeambte of een lid van de politiemacht 
ingesteld mogen worden ter zake van betgeen door op last 
of kracbtens voorschrift van de Voorzitter, Speaker of 
zodanige beambte verricbt is, wanneer het verricbtte ge
daan is of voorgeeft gedaan t.e zijn tot uitvoering van bet 
Reglement van Orde of een bevel of besluit van bet H uis 
of de Huizen in verenigde vergadering of uit krachte van 
bet bij deze 'Vet bepaalde. 

Gene schadeplichtigheid voor handelingen verricht 
op voorschrift van Parlement. 

15. Niemand zal gehouden zijn tot ver~oeding _van 
schade of anderzins ter zake van een handehng verriCht 
op voorschrift van en binnen de grenzen van de bevoegd

. heid van het Parlement of ingevo1ge of kr:achtens een 
beve lschrift. 
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CONTEl\1PT OF PARLIAMENT 

Houses empowered to punish for certain contempts. 

16. Parliament may summarily punish for contempt 
to the extent of and according to the standing order~ 
thereof by the imposition of fine or fees or both and if 
any such fine or fees so imposed be not immediately paid 
the offender shall be committed to the custody of the 
keeper of any gaol or of an officer of the Honse in such 
pla-ce as it may direct until payment be n1ade or for a 
period not later than the last day of the then existing ses
sion. 

The offences in this section enumerated whether com· 
mitted by a member or by uny other person shall be the 
offences for which such punishment for contempt may be 
imposed; that is to say 

(1) disobedience to any order for the attendance or 
production befcre it of papers books records or 
(locuments made by Parliament or any committee 
duly authorized in that behalf unless such atten
dance or production be excused as provided in 
section twenty-seven; 

(2) refusing to be examined before or to answer any 
lawful and relevant question put by Parliament 
or any such committee unless such refusal be ex
cused as provided in section twenty-seven; 

(3) the wilful refusal or failure of nny member or 
ofllcer of Parliament or other person to obey any 
rule order or resolution of Parliament; 

{4) thP ofTering to or acceptance by any member cf 
n brihe to influence him in his conduct ns such 
nwmhPr or the offering to or acceptance by ::m.v 
Puch member of any fee compensation or reward 
for or in respect of the promotion of any bill re
solution matter or thing submitted to or intended 
to be submitted to Parliament or any committee; 

{5) assaulting obstructing or insulting any member 
who is coming to or going from the House or on 
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MINACHTING VAN PARIJEMENT. 

H uizen bevoegd zekere dad en van minachting te 
bestraffen. 

16. Ret Parlement kan summierlik binnen de grenzen 
van en overeenkomstig zijn Reglement van Orde min. 
a~cbting bestraffen door op~egging van boete of fooien of 
beide, en in geval de opgelegde boete of fooien niet on. 
middelik betaald worden za.l de overtreder onder be
waking van de opziener van een gevangenis of van een 
beambte van bet HuiH in een door he.tzelve te bepalen 
plaa,t.s gesteld worden totdat de betaling gevolgd is of 
tot uiterlik de laatste dag van de lopende zitting. 

De overtredingen in deze sektie vermeld betzij door een 
lid of een ander begaan, zullen de overtredingen zijn waar
'Voor zulke straf wegens minacbting opg-elegd mag wor
den ; te weten 

(1) niet-opvolging van een be·vel tot ver.scbijning 
voor of overlegging aan betzelve van geschriften, 
boeken, akten of dokumenten gegeven door het 
Parlement of een desbevoegde kommis•sie, tenzij 
de verschijning of ovedegging overeenkomstig 
sektie zevenentwintig verschoond wordt; 

('2) weigering om een verhoor te ondergaan ten over
staan van, of wettige en ter zake dienende vra
gen gest.eld door bet Parlement of een zodanige 
kommissie te beantwoorden tenzij de weigering 
overeenkomstig sektie zevenentwintig ver
schoond wordt; 

(3) opzettelike weig.ering of verzuirn van een lid 
of Parlementsbeambte om een voorscbrift, bev~l 
of besluit van bet Parlement op te volgen. 

·( 4) aanbieding aan. of aanneming door een lid van 
·een omkoopprijs ten einde zijn gedragslijn als 
lid te bepalen of aanbieding aan of aanneming 
door een lid van een fooi, vergoeding of belon
ing voor of in zake bet steunen .van .~en wetsont
werp, besluit of aangelegenhe1d. biJ bet Parl:
n1ent of een kommiss.ie aanbang1g of aanbang1g 
te worden gemaakt 

•{5) bet aanranden hinderen of beledigen van een lid 
op weg naar or' van he~t Hui.s, of wegens zijn hou-
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account of his conduct in Parliament ol'1 en
deavouring to compel any member by force insult
or menace to declare himself in favour of or· 
against any proposition or matter depending or 
expected to be brought before Parliament; 

(6) assault upon or interference with an officer or· 
Parliament while in the execution of his duty;. 

(7) sending to a member any threatening letter on 
account of his conduct in Parliament; 

(8) sending to a member a challenge to fight 

(9) creating or joining in any disturbance in the 
House or in the vicinity of the House while the 
same is sitting whereby the proceedings of such 
House are or are likely to be interrupted; 

(10) tampering with any witness in regard to evidence· 
to be given by him before Parliament or any 
committee; 

(11) the giving of false evidence prevarication or other 
misconduct as a witness before Parliament or 
any committee; 

(12) disobedience to a warrant issued under the 
authority of this Act requiring the attendance of" 
any witness before Parliament or any committee; 

(13) presenting to Parliament or to any committee 
any fabricated or falsified document with intent 
to deceive Parliament or such committee; 

(14) the institution of any civil -proceedings against 
or the causing or effecting of any arrest or im
prisonment of any rnerr1ber in connection with· 
any civil proceeding in respect of or by reason 
of any matter or thing which he may have 
broug·ht by petition bill resolution motion or· 
otherwise or may have said before Parliament or
any committee; 
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ding in laet Parlement of een paging om een lid 
d?or geweld, belediging of bedreiging te dwingen 
ziCb voor of tegen een voorstel of aangelegenbeid 
~e verklaren, welke. bij bet Padement aanhangig 
Is of naar verwachtmg aanbangig zal worden ge
maakt 

·(6) aa·nranding of bet binderen van een Parlements
be.ambte tijdens de wa.arneming van zijn 
plicbten · 

(7) bet zenden aan een lid van een dreigbrief wegens 
zijne bouding in bet Parlement 

(8) bet zenden aan een lid van een uitdaging t.ot 
een gevecht; 

;(9) bet verwekken van of deelnemen aan een op
scbudding in bet Huis of in de nabijheid van 
bet Huis gedurende een zitting ervan waardoor 
der verricbtingen in bet Huis gestoord worden, 
of waarvan verstoring van dezelve te ducbten 
is; 

'(10) bet knoeien met een getuige ten aanzien van de 
getuigenis door hem voor bet Parlement of een 
kommissie te worden afgelegd ; 

(11) bet geven van vals getuigenis, draaierij of ander 
'\vangedrag van een getuige in bet Parlement of 
voor een kommissie ; 

·(12) ongehoorzaa.mheid aan een krachtens deze Wet 
uitgereikt bevelschDift een getuige voor bet Par
lement of een kommissie ontbiedenue ; 

•(13) bet overleggen aan bet Parlement of a.an een 
kommissie van een vals of vervalst dokument 
met bet oogmerk om het Parlement of de kom
missie te misleiden ; 

c(14) het instellen van een civiele procedure tegen. of 
het arresteren of gevangenzetten of doen arres
teren of gevangenzetten van een lid in verband 
met een civiele rechtszaak ten opzichte of uit 
hoofde van een aangelegenheid welke hij bij 
wijze van verzoekschrift, wetsontwerp, motie of 
anderzins of iets, dat hij in het Parlement of 
voor een kommissie aangebracht of gezegd mocht 
hcbben; 
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(15) causing or effecting the arrest detention or moles
tation of a member for any debt or cause of action· 
during a session of Parliament or during the
fifteen days preceding or the fifteen days follow
ing such session ; 

(16) any indignity offered to the character or pro
ceedings of P.arlia.ment; 

(17) any contempt from time to time set forth and 
declared to be such in any standing order of Par-
liament. 

Punishment for false or scandalous libel on a membe.'f'!. 

17. The publication of any false or scandalous libel on 
any member touching his conduct as a member by any· 
person other than a member is hereby declared to be an 
offence and any person convicted of such offence shall be 
liable to a fine not exceeding one hundred pounds or in 
default of payment to imprisonment for a period not ex
ceeding two years or to both such fine and imprison
ment. 

Authority of House to be obtained for prosecution 
for contempt. 

18. No prosecution shall lie against any person for any 
such contempt against Parliament a.s is punishable by a 
court of law except upon an order of that House against· 
which such contempt shall have been committed. 

WARRANTS AND ARRESTS. 

President or Speaker to issue warrant. 

19. For the purpose of punishing any of the contempts: 
named in this Act the President or Speaker as the cas.e 
may be and if the· Houses of Parliament be sitting- jointly
then the Speaker is hereby empowered upon a resolution 
in that behalf of Parliament to issue a warrant under his 
hand for the apprehension and imprisonment as afore
said of any person arljudgqd by Parliament g·uilty of any 
such contempt if such fine and fees or either shall not 
have been paid as aforesaid. 
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(15) het arresteren, aanhouden of lastig vallen, of 
do en arresteren, aanhouden of la,stig vallen van 
een lid wegens een schuld of vorderingsrecht ge
durende een Parlementszitting of gedurende de 
vijftien dagen voorafgaande .aan, of de vijftien 
dagen volgende op zulke zitting; 

(16) krenking van de eer of beschimping van de 
handelingen van het Padement; 

(17) elke daad van minachting van tijd tot tijd bij het 
reglement van orde van het Parlement om·schre
ven en als zodanig verklaard. 

Vals smaadschrift tegen een lid strafbaar. 

17. De openbaarma.king in g.eschrifte van valse of 
~schandelike .aantijgi;ngen tegen een lid uit hoofde van zijn 
gedrag als hd door l8mand anders dan e~en lid wordt hier
bij een ov.ertreding verklaa,rd en een ieder die ter zake 
van zulk een overtreding veroordeeld wordt zal onder
hevig zijn aan een boete van t.en hoo.gste een honderd 
pond of bij wanbetaling aan gevangenisstraf voor een 
tijdperk van ten hoogste twee jaren of aan zulke boete 
en gev.angenisstraf. 

18. Niemand zal wegens een zodanige minachting v.!ln 
het Pa,rlement die door een Ger1echtshof bestraft kan wor
den, vervolgd kunnen worden, tenzij uit krachte van 
een bevel van het Huis tegen hetwelk de minachting 
begaan werd. 

BEVELSCHRIFTEN EN ARRESTEN. 

Voorzitter of Speaker vaardigt bevelschrijt uit. 

19. Voor het doel van de bestraffing van daden van 
minachting vermeld in deze Wet is de Voorzitter of de 
·Speaker, naar het geval mocht zijn, en in geval van een 
verenigde ve-r'gadering van beide Huizen alsdan de 
Speaker hierbij gema.chtigd om op een desbetreffend 
Parlementsbesluit een bevel~sohrift onder zijn hand mt 

·te re~k.en tot aanhouding en gevangenzetting als voormeld 
van een persoon, die door het Pa,rlement aan zulke m!n
achting schuldig bevonden is indi.en de boete e~. £omen 
of een van beide niet als voormeld betaald zal ZIJn. 
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Form of warrant. 

20. Every such warrant of imprisonment shall contain· 
a statement that the per1son therein mentioned has been 
adjudged guilty of contempt by the House the P~esident 
or Speaker of which shall have issued the same and shall 
specify the nature of such contempt; a.nd every such war
rant shall be sufficient if it can be reasonably inferred 
therefrom that the person mentioned therein has been 
adjudged guilty of any of the contempts aforesaid and it 
shall not be necessary to observe any particular form in 
any such warrant. 

Persons disturbing proceedings of House may be 
arrested without warrant. 

21. Any person creating or joining in any disturbance 
in the House during its actual sitting may be arrested 
without warrant on the verbal order of the President or· 
Speaker as the case may be and may be kept in the custody 
of an officer of the House until a warrant can be made 
out for the imprisonment of such person in manner afore-
said. 

Sheriff constables and others to assist in execution 
of warrant or verbal order. 

22. The Sheriff and his officers and all police officers. 
constables and other persons a.re hereby requrred to assist 
in the apprehension and detention of any person in pur
suance of such verbal order aforesaid of the President or· 
Speaker as the case may be and to aid and assist in the
execution of any such warrant as aforesaid and where any 
such warrant directs that the person mentioned therein 
shall be imprisoned in any gaol or other place the keener 
thereof is hereby required to receive .such person into his
custody in the said gaol or other pla,ce and there to im
prison him according to the tenor of the warrant. 

Doors may be broken open in executing warrant. 

23 It shall be lawful for any person charged with or· 
assisting in the execution of any warrant under the hand' 
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Vorm van bevelschrift. 

2~. Elk bevelschrift tot gevangenzetting zal een ver
~klarmg bebelzen dat de· daa,r1in vermelde persoon aan min
acbting van het Huis welks Voorzitter of Speaker het
zelve uitgereikt heeft, scbuldig bevonden is en zal de aard 
van de minacbting omschrijven ; en zulk bevelschrift 
zal geldig zijn indien redelikerwijze daaruit afgeleid kan 
worden dat de daa.rin vermelde persoon aan een van de 
biervoren omschreven daden van mina,chting scbuldig 

'bevonden is zullende bet niet nodig zijn een bepaalde vorm 
in zulk bevelschrift in acht te nemen. 

Personen, die de verrichtingen van het Huis storen 
mogen zonder bevelschrift aangehouden worden. 

21. Een ieder die gedurende een v.ergadering een op-
scbudding in bet Huis verwekt of daaraan deelneemt, 
kan zonder bevelschrift op mondelinge last v.an de Voor
zitter of de Speaker, naar het geval 1nocht zijn, geaLrlres
t.eerd en door een beambte v.an bet Huis in bewaring ge
houden worden totdat eert bevelscbrift tot gevangeHzet
ting va,n zulk persoon op de wijze voormeld uitgevaardigd 
kan worden. 

Baljuw, konstabels en andere personen verplicht 
bijstand te verlenen bij de tenuitvoerlegging 

van beDelschrift of mondelinge last. 

22. De Baljuw en zijn ondergeschikten en alle politie
b.eambte.n, konstabels en ander1e person en zijn bij deze 
.gehouden behulpzaam te zijn bij het vatten en aanbou
den van een persoon ingevolge de mondelinge last van 
de Voorzitter of Speaker, als he~t geval mocht zijn, en 
hulp en bijstand te verlenen bij de tenuitvoerlegging van 
bet bevelschrift hiervoren velt'meld en in geva1 zulk be
·:velschrift de gevangenzetting van de dam·in vermelde per
soon in een gevangenis of ander plaats getast, is de op
ziener ervan bij deze gehouden zodanig persoon ter be
war~ng in de gevangenis o.f ander plaats te ontvangen en 
aldaar overeenkomstig de 1nboud van het bevelschnft ge
vangen te houden. 

Deuren mogen opengebroken worden bij de 
tenuitvoerlegging van het bevelschrift. 

23. Een ieder die belast is 1net de tenuitvoerlegging 
'Van een bevelschrift onder de hand V8!1 de Voorzitter of 
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of the President or Speaker as aforesaid to break open· 
in the day time any door or search any premises in which 
the person for whose apprehension such warrant was 
issued may be or may reasonably be suspected of being 
COnCl'aled. 

AT,TENDANCE OF WITNESSES BEFORE 
PARLIAMENT AND MATTERS 

INCIDENTAL THERETO. 

Power to order the attendance of witnesses. 

24. Parliament and any committee which is duly 
authorized by an order of the House to send for persons 
documents or papers may order any person to atte:q.d 
before the Legislative Council and Legislative Assembly 
or either of them or before such committee and to pro
duce any paper book record or document in the posses
sion or under the control of such person. 

Such attendance to be notified by summons. 

25. Any such order to attend or to produce documents 
before the Legislative Council and Legislative Assembly 
or either of them shall be notified to the person ·required 
to attend or to produee documents by a summons under 
the hand of its clerk issued under the direction of the 
President or Speaker (as the case may be) or if required 
to attend or produce documents before both Houses sit
ting jointly as provided by section XXXIX of the Orange 
River Colony Constitution Letters Patent 1907 or before 
any committee of both Houses sitting jointly by a sum
mons under the hand of the clerk of the Legislative As
sembly issued on the direction of the Speaker and any 
such order to· attend or to produce documents before any 
committee of the Legislative Council or Legislative As
sembly shall be notified to the per·son required to attend 
or to produce documents by a summons under the hand 
of the clerk of the Legislative Council or the clerk of the 
Legislative Assembly (as the case may be) issued on the 
direction of the chairman of such committee and in every 
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Speaker als voormeld of daarbij bijstand vedeent, zal be
voegd zijn gedurende de dagtijd deuren open te breken 
of lokaliteitcn te doorzoeken waarin de persoon voor 
wiens r..anhonding zulk bevel~chrift uitgereikt werd, ver
borgen is of redelikmrwijze vermoed kan wcrden verborg
en te zijn. 

VERSCHIJNING VAN GETUIGEN VOOR HET 
PARLEl\1ENT EN DAARTOE BETREKKE

LIKE ZAKEN. 

Bevoegdheid de verschijning van getuigen te 
. gelasten. 

24. Het Parlement alsmede een kommissie die behoor
lik kr~?h.tens opdracht van bert Huis gemachtigd is de 
verschiJning van personen en de overlegging van doku
menten of geschriften te gela1sten, kan een ieder voor de 
W etgevende Raad en W etgevende Vergadering, of een 
van beide lichamen of voor zodanige kommissie ontbieden 
en .geschriften, boeken, staten ,of dokumenten in bet bezit 
of onder de beschikking van zodanig persoon doen over
leggen. 

De oproeping geschiedt bij dagvaarding. 
25. Ret bevel tot verschijning of tot overlegging van 

dokumenten voor de Wetgevende Ra.ad en de Wetgeven
de V ergadering of een van beide lichamen zal bij een op 
last van de Voorzitter of Speaker (zoals het gevaJ mocht 
zijn) onder de hand van de klerk erva,n uitgereikte dag
vaarding ter kennisse van de persoon, die te ver1schij nen 
of dokumenten over te leggen heeft gebracht worden of 
indien hij te vers.chijnen heeft voor, of dokumenten oyer 
te leggen heeft aan beide H uizen in verenigde ve!gad~n_ng 
overeenkomstig sektie XXXIX van de OranJe R1:v1~r 
Kolonie Open Brief 1907 of voor of aan .een kommissl.~ 
van beide Huizen in verenigde vergadenng, alsdan b1]' 
een op last van de Speaker onder de hand van de klerk 
van de W etgevende Vergadering uitgereikte dagvaa.arding 
en een bevel tot verschijning of tot overlegging van doku
menten voor een kommissie van de vVetgevende Ra.ad of 
Wetgevende Vergaderinrr zal bij een op last van de Voor
zitter van de kommissie onder de hand van de klerk van 
de \Vetgevende Raad of de klerk van de vVet£>evende v Nl

gadering (zoals bet geval mocht zijn) uitgereikte dag
vaarding ter kennis,se gebracht worden van de persoDn 
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such smnmons there shall be stated the time when and 
the place at which the person summon.ed is ~equire~ to 
attend and the particular documents whiCh he 1s requ1red 
:to produce and suc:P sum1nons shall be served on the per
son mentioned therein either by delivering to him a copy 
of such summons or by leaving a copy of the same with 
some adult person at his usual or last known place of 
abode in the Colony and there shall be paid or tendered 
to the person so summoned such sum for his expenses of 
attendance as may be prescribed by any standing order 
in that behalf. 

Witness may be examined on oath. 

26. Both Houses of Parliament or either of them or any 
committee may require that any facts matters and things 
relating to the subject of enquiry before Parliament or 
any committee be verified or otherwise ascertained by the 
oral examination of witnesses and may cause such wit
nesses to be examined upon oath and for that purpose 
the President Speaker or chairman of a committee or 
officer or person appointed for that purpose may adminis
ter an oath in the form following:-

''The evidence you shall give to (state her-e whether 
''to Parliam,ent to both II ouses sitting iointly to 
"which F-I ouse or to what committee of Parlia
, 'ment as the case may be) touching (state here 
"the m11tter the subject of enquiry) shall be the 
''truth the whole truth and nothing but the 
"truth. So help you God." 

Provided always that sections twenty-two and twenty
three of the Law of Evidence Ordinance 1902 shall 
mutatis mutandis apply in respect of any person required 
to be examined as a witness in such enquiry. 

Objections to answer questions or to produce papers 
to be reported to and decided by Parliament. 

27. If any person ordered to attend or produce any 
paper book reCOJ;'cl or document before Parliament or any 
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die verschijnen of dokumenten over te lesrgen heeft en 
in elke dagvaarding zullen de tijd wanneer, en de plaats 
waar de gedaagde persoon te verschijnen heeft en de be
paalde dokumenten die hij over te leggen heeft vermeld 
worden en zodanige dagvaarding zal op de daarin ge
noemde persoon gediend worden hetzij door afgift.e aan 
hem va.n een afschrift van de dagvaarding of door een 
afschrift van dezelve a.an een volwas.sen persoon op zijn 
gewone of laat.st bekende verblijfpla.a.ts in de Kolonie te 
overhandigen, en a an een aldus gedaagd persoon zal een 
bij het Reglement van Orde nader te bepalen som als ver
schijningskosten beta.ald of a.angeboden worden. 

Getuigen kunnen onder eede verhoord worden. 

26. Beide Parlementshuizen of een van beide of een 
kommissie kan verrlangen dat de feiten en zaken in ver
band met het onderwerp van onderzoek voor het Parle
ment gestaafd of anders door een mondeling getuigen
verhoor tot zekerheid gebra.cht worden en kan zulke ge
tuigen doen beedigen en tot dat einde kan de Voorzitter, 
Speaker of voorzitter van een kommissie of beambte cf 
een da.artoe aangewezen persoon een eed in de volgende 
vorm doen afieggen :-

) 

''De getuigenis die gij voor (vermeld hier : voor het 
'· Parlement voor beide H uizen in verenigde 
''vergadering, voor welk H uis of voor welke 
"kommissie van het Parlement, al naar het qe
"val mocht zijn) zult afieggen met betrekking 
"tot (vermeld hier de zaak die het ondencerp 
''van onderzoek uitmaakt) zal de waarheid zijn, 
"de gehele waarheid en niets dan de waarheid. 
"Zo waarlik help U God." 

Met dien verstande dat sekties twee-en-twintig en drie
en-twintig van de Bewijswet Proklamatie 1902 mutatis 
mutandis op personen die een getuigeverhoor in zodanige 
onderzoek hebben te ondergaan van toepassing zijn zul
len. 

Bezwaren om vragen te beantwoorden of geschriften 
over te leggen te worden gerapport\'3erd aan en 

beslist door het Parlement. 

27. Wanneer een persoon die gelast is om voor bet 
Pa.rlement of een kommissie van de gehele Raacl of van 
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committee of the whole Council or of the whole Assembly 
as the case may be shall r.efuse to answer any question 
that may be put to him or to produce any such paper 
book record or document on the ground that the same 
is of a private nature and does not affect the subject of 
enquiry the President or Speaker shall report such refusal 
with the reasons therefor to the House over which he 
presides and a chairman of committee may be directed to 
report such refusal to the House and such House may 
thereupon excuse the answering of such question or the 
production of such paper book record or document or may 
order the answering or production thereof as to it may 
seem fit. 

lVilfully false answers to be deemed perjury. 

28. Any person who before Parliament or any com
mittee shall a<fter being duly cautioned as to his liability 
to punishment under this section wilfully and corruptly 
make a false answer to any question material to the sub
ject of enquiry which shall be put to him during the course 
of any examination shall be guilty of an offence and shall 
be liable on conviction to the penalties prescribed by law 
for perjury. 

Privileged evidence. 

29. The same rules relating to privilege of witnesses 
which are for the tim~e being observed by the High 
Court shall be observed in the case of witnesses before 
Parlimnent or a.ny committee. 

Certificate issued to witness making full disclosure 
to be a bar to civil or criminal proceedings. 

30. (1) Every witness before Parliament or a committee 
who shall answer fully and faithfully any ques
tions put to him by Pa,rEament or such commit
tee to its satisfaction shaH be entitled to receive 
a certificate under the hand of the President or 
Spaaker or the chairman of the committee or 
presiding member (as the case may be) stating 
that such witnes.s was upon his examination so 
required to answel'l and did answer any such 
questions. 
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de ge~~le V ergadering. naar het geval mocht zijn, te 
verschi]nen of geschriften, boeken, akten of dokumen
ten over te leggen, zal weigeren aan hem gestelde vragen 
te beantwoorden of zulke geschriften, boeken, akten of 
dokumenten over te leggen op grand dat dezelve van ver
trouwelike aard zijn en niet tot het onderwerp van onder
zoek betrekkelik zijn, zal de Voorzitter of Speaker zulke 
weigering met opgave van de redenen ervan tot de ken
nis br.engen van het Huis waa,rvan hij voorzitter is, en 
een kommissievoorzitter kan gelast worden zulke weige
ring ter kennisse van het Huis te brengen en zulk Huis 
kan a.lsdan de bean twoording van de, vraa.g of de over
legging van een ge,schrift, boek, akte of dokument ver
scnonen of kan gelasten dat dezelve beantwoord of over, 
gelegd worde, a.l naa.r gelang het vo.egzaam zal oordelen. 

Opzettelik onware antwoorden geacht meineed te zijn. 
28. Een ieder die voor het Parlement of een kom

mis:sie, na. indachtig te zijn gemaakt a.an de straf waar
a.an hij zich krachtellls deze sektie bloot.stelt, will ens en 
wetens een onwaar antwoord geeft op een ter za,ke dien
ende vraag, die aan hem in de loop va,n een verhoor ge
:: teld zal worden, za,l schuldig zijn .aan een misdrijf en bij 
veroordeling onderhevig zijn aan de stra:ffen bij de Wet 
~p meineed gesteld. 

Bevoorrechte getuigenis. 
29. Dezelfde bepalingen be,trekkelik tot getuigevoor

recht door het Hooggerechtshof in acht genomen zullen 
·bij het verhoor van getuigen voor het Pa,rlement of een 
:kommissie nageleefd worden. 

Certifikaat uitgereikt aan een getuige die een 
volmondige verl-claring aflegt, sluit civiele of 

kriminele vervolging uit. 
30. (1) Een getuige die voor het Pa.f'lement of een 

kommissie ten genoege van het Parlement of 
de kommi,s:sie op aile vragen door dezelve gesteld 
volledig en getrouwelik zal antwoorden, zal ge
rechtigd wezen tot een certifikaat onder de ~and 
van de Voorzitter of Spea,ker of de voorz1tter 
van een kommissie of het voorzittend lid (naar 
het geval mocht zijn) vermeldende dat. van de 
getuige bij zijn verhoor de beantwoor~1ng v:an 
zulke vragen gevorderd werd en dat hiJ dezetve 
bean twoordde. 
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(2) On production of such certificate to any court 
of law such court shall stay any proceedings civil 
or criminal against such witness for any act o!· 
thing done by him before that time and revealed 
by the evidence of such witness and may in its. 
discretion a ward to such witness such expenses 
as he may have been put to. 

(3) No statement made by any person in answer to 
a question put by or before Parliament or any· 
committee shall except upon a charge of perjury 
be admissible in evidence against him in any 
proceedings civil or1 criminal. 

Evidence of proceedings in House not to be given 
without leave. 

31. No member or officer of Parliament and no short
hand-writer employed to take minutes of evidence before 
the House or any committee shall give evidence elsewhere 
in respect of the contents of any manuscript or document 
laid before the House. or any committee or in respect of 
any proceedings or examination had at the Bar or before 
any committee of the House without the special leave of 
the House first had and obtained. Such special leave 
may be given during a recess by the President or Speaker 
(as the case may be) or if the Presidency or Speakership 
be vacant or the President or Speaker be ill or otherwise 
incapacitated or absent from the Colony by the clerk of 
the Legislative Council or Legislative Assembly (as the 
case may be). 

SPECIAL DU~riES OF PERSONt; IN RELATION 
TO PARLIAlVIENT. 

Members pecuniarily interested in contracts or 
bargains to make disclosure thereof. 

32. (1) Where any member is pecuniarily interested: 
in any contract or bargain made for or: on account 
of the Government of the Colony or the Central 
South African Railway Administration or the· 
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(2) Bij overlegging van zulk certifikaat aan een Ge
rechtshof zal het hof een civiele of kriminele 
vervolging tegen zodanige getuige ter zake van 
een handeling of iets door hem voor dien tijd 
bedreven en door de getuigenis van zodanige ge
tuige aan het licht gebracht staken en kan te 
zijner bescheidenheid aan zulke getuige de on
kosten hem berokkend toewijzen. 

(3) Geen verklaring door iemand in a.ntwoord op 
een vraag door of voor het Parle1nent of een 
kommissie gesteld zal a.ls bewij smiddel in een 
geding, hetzij civial of krimineel, tegen hem 
toela.atbaar zijn uitgezonderd ter zake van een 
vervolging wegens meineed. 

Getuigenis ten opzichte van de verrichtingen van het 
H uis niet te worden gegeven zonder verlof. 

31. Geen lid of Parlementsbeambte en geen stenogra,af 
,.die aangesteld is om aantekening te houden van de ver
kla([ingen voor het Huis of een kommi,ssie afgelegd zal 
elders van de inhoud van een geschrift of dokument aan 
het Huis of een kommis1sie overgelegd of van de ver
richtingen of een verhoor ten overstaan van een kom
jmissie van bet Huis getuigenis mogen afieggen zonder 
voorafgaand uitdrukkelik verlof van het Huis. Zulk uit
drukkelik verlof kan gedurende een reces door de Voor
zitter of Speaker (al na,ar het geva.l mocht zijn) of indien 
·de bediening van de Voorzitter o£ .Speaker opengevallen 
is of de Speaker ziek of op andere wijze verhinderd is of 
buit,en de Kolonie mocht vertoeven door de Klerk van de 
W etgevende Haad of \Vetgevende V ergadering (naar het 
.geval mocht zijn) gegeven worden. 

BIEZONDERE PLICHTEN VAN PERSONEN 
TEGENOVER RET PARLEMENT. 

Leden die geldelik belang hebben bij kontrakten 
of koopovereenkomst moeten van hun belang 

doen blijken. 

32. (1) \¥ anneer een lid geldelik belang heeft bij een 
kontrakt of handel aangegaan van wege of voor 
rekening van het Goev.ernement van de Kolonie 
of van het Zuid.afrikaans Spoorwegbestuur of het 
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authority administering any public service which 
is common to the Orange River Colony and the 
Transvaal not being a contract or bargq,in 
for the rendering of any service or for the supply 
of any thing by such government administration 
or authority at ordinary published tariff rates he 
shall make a full and true statement in writing 
of his interest in such contract or bargain to the 
clerk of the House of which he is a member. 

(2) Such statement shall be made within three
months of the date when the member a.cquires 
such interest or if a member holds such inter
est at the da.te of his becoming a membert then 
within three months of such date; provided that 
in the case of a member holding such interest 
at the date of the taking effect of this Act such 
statement shall be made within three months of 
such last-mentioned date. 

(3) Returns showing in a tabulated form the in
forn1ation furnished by members to the clerks 
of the Houses in accordance with the provisions 
of this section shall not less oft.en than once in 
six months be prepared under the supervision of 
the President and Speaker and the retu~ns so· 
prepared shall as soon as may be aft.er prepara
tion be laid before each House. 

( 4) For the purposes of this section a member shall 
be deemed to be pecuniarily interested in any 
contract or bargain in which any limited lia.bilitv 
company of which he is a director or under which 
he holds any office or position (other than that 
of auditor) is pecuniarily interested but shall not 
be deemed to be so interested in any contract or 
bargain by reason merely of the fact that he is 
a shareholder in the ordinary course in any such 
company which is interested in such cont.rJact or 
bargain; provided however that a member who 
is a shareholder in any such company which 
undertakes a contract for the building of any 
public work shall be deemed to be pecuniarily 
interested in such contract. 

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



l\fACHTEN EN PRIVILEGES VAN PARLEMENT. 122' 

lichaam dat een tak van de openbare dienst be-
heert, hetwelk gemeen is aan de Oranje Bivier 
Kolonie en de Transvaal behoudens kontrakten 
of overeenkomsten voor dienstverrrichtingen of 
levering van een of ander door zulk Goeverne
ment, Bestuur of lichaam tegen het g.ewone 
openbaargemaakt tarief, zal hij bij een ver
klaring in geschrifte volledig en getrouwelik zijn 
belang bij zulk kontr.akt of handeling aan de 
Klerk v:an het Huis waarvan hij lid is open
baren. 

(2) Deze ve.rklaring zal binnen drie maanden na. de· 
datum wa.a.rop het lid zulk belang verkrijgt ge
daan worden of wanneer het lid zulk belang he
zit op het tijd:stip waarop lid wordt, a.lsdan bin
nen drie maanden na die datum; behoudens dat 
in geval een lid zulk bela.ng. op de da,tum van 
de inwerkingtreding van deze vVet bezit, de ver-
kla.ring binnen drie m.aa,nden na voormelde· 
£l.atum .afgelegd zal worden. 

(3) Staten behelzende opga.ve in tabellenvorm van 
de gegevens. door leden overeenkom.stig deze sek-
tie a an de kler~lmn van de H uizen verstrekt zul
len niet n1inder dan e1enmaal in zes maanden 
onder toezicht van de Voorzitter en Speaker· 
opge;steld worden en de staten aldus opg;e.steld 
zullen zo spoedig CLoenlik na opmaking aan elk 
Huis voorg.elegd worden. 

( 4) Voor het doel van deze .sectie zal een lid geacht 
worden geldelik bela.ng bij een kontrakt of han
deling te hebben, wa,arin een ma,atchappij op 
aande1en w.aartvan hij een direkt·eur is of waa.rin 
hij een betrekking of post bekleedt (uitgezonderd 
die van auditeur) geldelik betrokken is; maar 
hij zal niet geacht worden dusdanig bij een kon
trakt of handeling bel.ang te hebben op grond 
enkel dat hij een aandeelhouder is in de gewone 
loop van za.ken in een maat.schappij die in zulk 
kontrakt of ha"ndeling betrokken is ; met dien 
verstande echter da.t een lid hetwelk een aan
deelhouder in een zod.anige maatchappij is die
bij kontrakt de bouw van een open.haa~. werk 
onderneemt geacht zal worden geldehk blJ zulk: 
kontra.kt belang te hebben. 
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(5) The holding of any bonds or stock issued for the 
purpose of or in respect of any loan for public 
purposes heretofore or hereaft.er raised by the 
Government of this Colony shall not be deemed 
to constitute an interest in a contract or barg,ain 
made for or on account of the Government of the 
·Colony within the meaning of this section. 

· (6) Any member who acts in contravention of this 
·section may be adjudged guilty of a contempt of 
Parliament by the House of which he is a mem
ber and may be punished as in this Act provided 
in cases of contempt of Parliament and shall in
cur a penalty not exceeding five hundred pounds ; 
provided always tha.t a member shall not be 
deemed to have contravened this section by 
r~eason of his failure to make such statement as 
is hereby required where such failure is due to 
illness abs.ence from the Colony inadvertence or 
some other like cause and is not due to any want 
of good faith. 

lti embers shall not 'Cote upon or take part in the 
discussion of any matter in which they have 

a direct pecuniary interest. 

:33. (1) A member shall not in or before Parliament or 
any committee vote upon or take part in the dis
cussion of any matter in which he has a direct 
pecuniary interest. 

(2) Any member who acts in contravention of this 
section may be adjudged guilty of a contempt 
of Parliament by the House of which he is a 
member and shall be subject to the same punish
ment and incur the same penalty as is provided 
in the case of contravention of the preceding sec
tion. 

No me·mber etc. to receive compensation for 
promoting any bill. • 

:34. (1) No men1ber and no attorney law agent or par
liamentary agent who in the practice of his pro-
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(5) Ret houden van schuldbrieven of aandelen, 
uitgegeven ten behoeve of ter zake van een
lening voor staatsdoeleinden door bet Goeverne
ment van deze Kolonie voorheen of na deze ge
sloten, zal niet geacht wor1den een be lang in een 
kontrakt of handel aangega,an van wege of voor 
rekening van het Goevernement van deze Kol
onie in termen van deze sektie uit te maken. 

(6) Ret lid dat in strijd handelt met deze sektie 
za.l door het Ruis waa.rvan hij lid is schuldig 
aan minachting van het Parlement verklaard 
worden en kan overeenkomstig het bij deze Wet 
in zake minachting van het Parlement bepa.alde 
gestraft worden en zal in een boete van hoogs
tens vijf honderd pond vervallen; in dier voege 
alt,ijd dat een lid niet geacht zal worden in st·rijd 
met deze sectie te hebben gehandeld u.1t hoofde 
van zijn verzuim mn de hierbij gevorderde 
verkla·rtine a£ te leggen, bijaldien zulk verzuim 
te wijten is a.an ziekte, afwezigheid uit de Kol
onie, ona:chtzaamheid of andere soortelike oor-
zaa,k en niet aan gebrek aan goede trouw tee te 
schrijven is. 

Leden onbevoegd deel te nemen aan de stemming 
of bespreking van aangelegenheden waarin 

zij een rechtsstreeks geldelik belang· 
hebben. 

33. (1) Geen lid zal in of voor het Pa.rlement of een 
kommissie stemmen in ve·rband met, of deel-
nemen aan een beraadslaging over een aange
legenheid waarin hij rechtstreeks geldelik be-
trokken js. 

(2) Een lid dat in strijd met dez~' s.ektie handelt 
zal door het Ruis waarvan hij lid is schuldig· 
a.an minachting van het Parlement verklaard 
worden en zal aan dezelfde straf onderhevig zijn 
en in dezelfde boete vervallen die ter zake van 
een overtreding van de voorgaande sektie voor
geschreven is . 

. Geen lid gerechtigd tot een vergoeding etc. 
voor het bevorderen van een wetsontwerp. 

34. (1) Geen lid, prokureur, wets- of parlementsagent: 
die in zijn beroepsbezigheid deelgenoot van een 
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fession is a partner of any member .shall accept 
or receive either directly or indirectly any fee 
compensation or rewa-rid for or in respect of ~he 
promotion of any bill resolution matter or tlnng 
submitted or intended to be submitted for the 
consideration of Parliament or of any committee. 

(2) Any person acting in contravention of this sec
tion shall be liable to a penalty of fifty pounds 
sterling and in addition to repay the amount or 
the value of the fee compensation or reward ac
cepted or received by him. 

PARJ_;IAMENTARY PUBLICATIONS. 

Certain publications to be prima facie evidence 
on enquiries touching privilege. 

35. (1) Subject to the provisions of this Act any copy 
of the journals of the Commons House of the 
Parliament of the United Kingdom printed or 
purporting to be printed by the order or by the 
printer of the Commons House afores.aid sh'1ll be 
~eceived as p,rima facie evidence without proof 
of its being such copy upon any enquiry touch
ing the f>rivileges immunities and powers of the 
Legislative Council and Legislative Assembly or 
either of them or of any committee or member. 

(2) Upon any enquiry touching the privileges im
munities and powers of Parliament or of a,ny 
member any copy of the minutes votes or jour
nals printed or purporting to be printed by order 
of Pa,rliament shall be admitted as evidence of 
such journals in all courts and places without 
any proof being given that such copies were so 
printed. 

Protection of parliamentary publications. 

36. Any person being a defendant in any' civil or 
,criminal proceedings instituted for or on account or in 
rrespect of the publication of any ,rleports papers minutes 
'Votes or proceedings by such person or by his servant 
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lid is zal, hetzij middelik of onmiddelik een fooi 
vergoeding of beloning mogen aannem·en of 01 Jt
vangen v.oor of in verband met bet be.vorderen 
van .een wetsontwerp, besluit of aangelegenheid, 
dat 1n het Parlement of bij een kommissie 
aanhangig is of aanhangig zal worden gemaakt. 

(2) Een ieder, die is strij<l met deze sektie handelt 
za.l in een boete van vijftig pond sterling ver
vallen, onverminderd de terugbeta.Iing van het 
bedrag of de waarde van de fooi, vergoeding of 
beloning door hem aangenomen of ontvangen. 

OPENBAARGEMAAKTE PARLEMENTAIRE 
STUKKEN. 

Zekere openbaargemaakte stukken "prima facie" bewifs. 

35. (1) Met inachtne·ming van bet bij deze Wet be
pa,alde zullen kopieen van de joernalen van het 
Lagerhuis van bet Parlement van bet V erenigd 
Koningrijk, die op last van bet Lagerhuis of 
door de drukker ervan gedrukt zijn of voorgeven 
aldus gedrukt te zijn, zonder nadere staving dat 
zij zulke kopieen zijn, bij een onderzoek raken
de €te voorrechten, vrijdommen en bevo8gdheden 
van de W etgevende Raad en W etgevende V er
gadering of een van beide lichamen of van een 
kommissie of lid tot prima facie bewijs strek
ken. 

(2) Bij een onderzoek rakende de vool"!'echten, 
vTijdommen en bevoegdheden van het Parle
ment of van een lid zal een kopie van de notulen, 
stemmingen of joernalen, die op last van bet 
Pa.rlement gedrukt is of voorgeeft aldus gedrukt 
te zijn, tot bewijs van zulke joernalen in aile 
gerechtshoven en elders s.trekken zonder nadere 
staving dat de kopieen aldus gedrukt zijn. 

Bescherming van openbaargernaakte parlementaire 
stukken. 

36. Een ieder die, hetzij civiel of krimineel, naar aan
l~iding van of ter zake van de openbaarma.king door hem 
of zijn onder'geschikte, op last of van wege bet Parle
ment of een kommissie, van verslagen, geHchriften, notu
Ien, stemming en of verrichtingen in rechten betrokken 
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by order or under the authority of Parliament or any com
Jnittee may on giving to the plaintiff or pros.ecutor (as the 

·case may be) twenty-four hours' notice of his intention 
bring before the court in which such proceeding shall be 
!held a certificate under the hand of the President of the 
Council or Speaker of the Assembly or of the clerk of the 
Council or of the Assembly stating that the reports papers 
minutes votes or proceedings in respect whereof suoh civil 
or criminal proceedings have been instituted was or were 
published by such person or by his servants by order or 
under the authority of Parliament or a.ny committee 
together with an affidavit verifying such certificate and 
such court shall thereupon immediately stay such civil or 
criminal proceedings and the same and every process 
issued therein shall be and is hereby deemed to be finally 
·determined. 

Publications of proceedings without 1nalice. 

37. In any civil or criminal proceedings instituted for 
·printing any extract from or abstract of such report paper 
minutes votes or proceedings if the court oro jury (as the 
case mav be) shall be satisfied that such extract or abstract 
was published bona fide and without malice judgment or 
v-erdict (as the case may be) shall be entered for the 
defendant. 

Proof of acts reports minutes votes and proceedings. 

38. A copy of any law now or hereafter in force or a 
copy of any report pa oer minutes or votes and proceedings 
of the Legislative Council constituted under Letters 
Patent dated the second day of August 1901 or of any 
committee of bUCh Council or of Parliament or of any 
committee shall if such copy purports to be printed by the 
government printer the parliamentary pr.inter or by or 
under the authority of such Council or committee of such 
·Council or Parliament or any committee or by the 
President or Speaker be received in evidence in all courts 
and places whatever without proof of its being such copy 
and without proof that such copy was printed by such 

:authority aforesaid. 
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is, kan, na vierentwintig uren van te voren van zijn· 
voornemen aan de eiser of vervolger (naar bet geval mocht 
zijn) kenni•s te hebben gegeven, aan het Hof waarin bet 
geding hangende is, een certifikaat onder de hand van 
de Voorzitter van de Raad of de Speaker van de V er.
gadering overleggen, vermeldende dat de verslagen, ge
schriften, notulen, stemmingen of verriehtingen, ter zake · 
waarvan bet civiel of krimineel geding aangelegd werd, 
door hem of zijn ondergeschikten op Ia.st. of· van wege· 
het Parlement of ·een kommis.sie openbaar gemaakt wer
den, onder bijvoeging van een beedigde verklaring tot 
staving van bet certifikaa t zullende bet Hof alsdan bet 
civiel of krimineel geding onmiddelik S>taken en elke ge
reohtelike verrichting in v.erband ermede wordt en is bif 
deze geacht uiteindelik afgedaan te zijn. 

Openbaarmaken van verrichtingen zonder 
boos opzet. 

37. In een rechtsgeding, hetzij civiel of krimineel, aan
gelegd ter zake van bet drukken van een uittreksel nit 
of inhoudsopga.ve van zulk verslag, geschrift, van notu
len, S>temming.en of verrichtingen zal, indien bet Hof of· 
de· jury (al naar bet geval mocht zijn) ervan overtuigd is 
dat zulk uittreksel of inhoudsopgave bona fide en zonder 
boos opzet openbaargemaakt is, vonnis of uitspraak (naar 
bet geval mocht zijn) ten gunste van de verweerder of" 
beschuldigde gegeven worden. 

Bewijskracht van kopieen van wetten, verslagen, 
stemmingen en verrichtingen. 

38. Een kopie van een wet, tans of vervolg van tijd' 
van kracht of een kopie va.n een verslag, geschrift, van 
notulen of stemmingen en verrichti ngen van de \Vet
gevende Raad ingesteld ingevolge Open Brief van de· 
zesde dag van Augustus 1901 of v:an een kommissie van· 
zulke Raad o.f van bet Parlement of van welke kom
missie ook zal, indien zodanige kopie voorgeeft door de 
Goevernementsdrukker, de Parlementsdrukker of van 
wege zulke Raad of kommissie van de Raad of bet Par
lem.ent of van welke kommissie ook of de Voorzitter of· 
Speaker gedrukt te zijn in de Gerechtshoven en overal· 
eldm'S tot bewijs strekken zonder nadere staving dat h~t 
een zodanige kopie is en zonder bAwiiR flat zulke kop1e· 
van wege bet gezag voornoemd gedrukt is. 
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Penalty for printing false copy of laws minutes 
or· reports. 

39. Any person who shall print or cause to be printed 
any such copy in the last preceding section described as 
purports to have been printed by the government printer 
the parlia1nentary printer or by or under such authority 
as aforesaid and the sa1ne is not so printed or shall tender 
in evidence any such copy purporting to be so printed 
nowing that the same was not so printed shall be guilty 

·of an .offence and shall be liable upon conviction to im
prisonment with hard labour for a period not ex-ceeding 

·three years. 

MISCELLANEOUS. 

Standing rules and orders to be franted subject to 
the Governor's appr'Oval. 

40. The standing rules and orders from time to time 
reqnil·ed in the execution of or to give effect to the pro
visions of this Act shall be framed and adopted by either 
House or by both Houses jointly (as the case may be) 
but the same shall not become binding and of force until 
approved by the Governor in Council in accordance with 
section XXXIII of the Orange River! Colony Constitu
tion Letters Patent 1907. 

Control and audit of parliamentary accounts 
and expenses. 

41. The audit and control of the accounts of all pay
ments and receipts in reference to all n1atters affecting 
the service of the I_jegislative Council and the Legisla-

·tive Assembly and of the joint parliamentary expenses of 
both Houses of Parliament shall be vested in the Auditor 
General and the provisions of any law regulating the 
audit of the public accounts of this Colony and of any 
regulations framed thereunder in that behalf shaH apply 
to such accounts and to the officers entrusted with the 
custody receipt and payment or issue of public moneys 
in connection therewith. 

Imprisonment for contra.vention of A ct. 
42. Every person guilty of a contravention of this Act 

-shall be liable (in addition to any other penalty to which 
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Straf op het drukken van onware kopie van wetten, 
notulen of cerslagen. 

39. Een ieder die een kopie als in de voorgaande sektie 
o1nscbreven, welke voorgeeft door de Goevernements
drukl{ler. Par}lementsdrukker o'f van wege bet gezag 
voornoemd gedrukt te zijn, drukt of doet drukken, en 
dezelve is niet aldus gedrukt of zodanig-e kopie vooi!:'ge
vende aldus .gedrukt te zijn als bewijs zal ,oVJerleggen, 
wetende dat dezelve niet aldus gedrukt werd za-11 .scbnldig 
·zijn aan een overtreding en bij WToorde1ing onderhevig 
zijn aan gevangenisstraf met barde arbeid voor een tijd
perk van boogstens drie jaar. 

GElVIENGDE BEPALINGEN. 

Vaststelling van het Reglement van Orde onder 
nadere goedkeuring van de Goeverneur. 

40. Het Reglement van Orde van tijd tot tijd vereist 
voor de bandbaving en uitvoering van de bepa.Iingen van 
deze Wet z~llen door elk Huis of beide Huizen gezamen
lik (naar het geval mocht zijn) va.stgesteld en aange
nomen worden zullende b1etzelve ecbter zal geen ver
bindende kracbt hebben tenzij bet door de Goeverneur in 
Rade overeenkomstig sektie XXXIII van de Oranje Rivier 
Kolonie Konstitutie Open Brief 1907 goedgekeurd zij. 

Beheer en opneming van parlementaire rekeningen 
en uitgaven. 

41. De opneming en bet bebeer van de rekeningen, van 
aile uitbeta.Iingen en ontvangsten in verband met de 
dienst van de W etgevende Raad en de W etgevende V er
gadering en van de Pa,rlementaire uitgaven gemeen aan 
beide Huizen van bet Parlement zullen berusten bij de 
Auditeur-Generaal en aile wetsbepalingen regelende de 
opneming van de Openbare Rekeningen van deze Kolonie 
en regulaties op dat stuk ingevolge dezelve vastgesteld, 
zullen op zulke rekeningen en op de am btenaren be last 
met de bewaring. ontvaugst en uitb~taling of uitgieft 
van openbare gelden in verband ermede van toepassing 
zijn. 

Gevangenisstraf voor overtreding van deze Wet. 

42. Een ieder die in strijd handelt met deze vVet zal 
onverminderd andere straffen bij deze of een andere Wet 
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he is by this Act or any other law liable) to imprisonment 
for such time during the session of Parliament then being 
held as is determined by the House before which such 
contravention is enquired into or if both Houses be sitting 
jointly then by such Houses jointly. 

Recovery and appropriation of penalties. 

43. All penalties and other moneys payable under this 
Act 1nay be recovered in the High Court at the suit of 
the Attorney-General if authorized by Parli:lment to take 
proceedings for recovery of the same and uny sums so re
covered shall be paid into the general revenue of the 
Colony. 

All fines imposed for contraventions of this Act shall 
when recovered likewise be paid into the general revenue 
of the Colony. 

Speaker to act notwithstanding dissolution of 
Parliament. 

44. For the purposes of this Act the person who shall' 
fill the office of Speaker of the Legislative Assembly at 
the time of any dissolution of Parliament shall be deemed 
to be the Speaker until a Speaker shall be chosen by the 
new Parliament. 

This Act not to diminish the rights and privileges 
of Parliament. 

45. It is hereby expressly declared and enacted that 
nothing herein contained shall be deemed directly or in
directly by implication or othenwise to diminish the rights
privileges or power:s of Parliament whether such rights pri
vileges or powers are held by custom statute or otherwise· 
in any manner whatsoever. 

Title and date of taking effect. 

46. This Act may be cited as the ''Powers and Privileges 
of Parliament Act 1908" and shall take effect from the
date of its first publication a.s an Act in the Gazette. 
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'bedreigd onderbevig zijn aan gevangenisstraf voor zulke 
tijd gedurende de lopende zitting van bet Parlement als 
door bet Huis dat van de overtreding kennis neemt of 
door beicle Huizen in geval van een verenigde vergade
ring van zulke Huizen bepaald zal worden. 

V erhaal en bestemming van boeten. 

43. Aile strafgelden en andere gelden ingevolge deze 
vV et verscbuldigd kunnen door de Staats.p.rokureur, mits 
dooTI bet Parlement tot bet instellen van een recbtsvor
·dering tot invordering ervan gemachtigd in bet Hoogge
recbtsbof verbaald worden en aile sommen aldus verbaald 
zullen in de Algemene Scbatkist van de Kolonie gestort 
worden. 

Alle boeten opgelegd en verbaald ter zake van over
.treding.en van deze Wet zullen eveneens in de Algemene 
Schatkist van de Kolonie gestort worden. 

Speaker blijft aan ondanks ontbinding van het 
Parlement. 

44. Voor de doeleinden van deze Wet zal de persoon 
.die ten tijde van een ontbinding van bet Pa.rlement bet 
ambt van Speaker van de W etgevende V ere-adering waar
neemt, geacbt worden de Speaker te zijn totdat een 
·speaker door het nieuwe Parlement gekozen zal zijn. 

Deze Wet maakt geen inbreuk op de rechten en 
voorrechten van het Parlement. 

45. Mits deze wordt uitdrukkelik verklaard en vastge
.steld dat niets bierin vervat geacbt zal worden hetzij on
middelik of middelik bij gevolgtrekking of anderzins op 
de recbten, voorrrecbten of bevoegbeden van bet Parle
·ment inbreuk te maken, betzij zodanige recbten, voor
recbten of bevoegdbeden kracbtens gebruik, de wet of 
anderzins toekomen. 

Benaming en datum van inwerkingtreding. 

46. Deze \Vet mag worden aangebaalcl als de "Be
.voegdbeden en Voornecbten van bet Parlement Wet 
1908" en zal vanaf de. datum van eerste afkondiging als. 
•een \Vet in de Staatskoerant van kracbt zijn. 
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CoLONIAL SECRETARY's PowERS. 

(SUBSTITUTION). 

AcT No. 2 of 1908.] {Took effect 11th July, 1908 .. 

ACT 
To provide for the performance of certain Statutory Duties. 

of the Colonial Secretary by other persons on his behalf. 

(Assented to 8th July, 1908.) 

Be it enacted by the King's l\1ost Excellent Majesty 
by and with the advice and consent· of the Legislative 
Council and Legislative Assembly of the Orange River 
Colony as follows :-

1. Where by any enactment now in force or hereafter 
to be enacted it is directed that any certificate, license, 
permit~, or other document shall be signed by the Colonial 
Secretary, or that any act shall be performed by the Colon
ial Secretary, the Governor may from time to time by pro
clamation direct that such certifi.cate, license, permit, or 
other document may be signed, or that such act may be 
performed, by the Under Colonial Secretary, or by 
such other officer as the Governor may determine. 

2. Any such certificate, license, permit, or other docu
ment so signed, or any such act so performed by the Under 
Colonial Secretary or such other officer as aforesaid shall 
be as valid and effectual as if such certificate, license, per
mit, or other document had been signed. or such act had 
been performed by the Colonial Secretary. 

3. Nothing iJ_1 this Act contained shall be deemed to 
affect anv powers conferred on the Colonial Secretary by 
any enactment. 

4. This 'Act :mav he cited ::~s "Colonjal Secretary's 
Powers (Substitution) Act, 1908." 

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



KOLONIALE 8EKRETARIS' BEVOEGDHEDEN. 
(VERVANGING). 128 

vVET No. 2 van 1908.] [Trad in werking 11 J uli 1908 .. 

WET 
Tot regeling van de vervulling van zekere wettelike verplichtingen 

van de Koloniale Sekretaris door andere personen namens hem. 

(Goedgekeurd 8 Juli 1908.) 

Zij bet bepaald door Zijne lVIajesteit de Koning met 
konsent en ad vies van de W etgevende Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als. 
volgt :-

1. Zo dikwerf ingevo!ge een tans bestaande of in ver
volg van ti]d ingevoerde Wet vastgesteld wordt dat een 
certifikaat, licenti,e, permit of ander dokument door de 
Koloniale Sekretari.s getekend za~ worden, of da t ~en 
handeling door de Kolonia1e Sekretaris verricht zal wor
den, kan de Goeverneur van tijd tot tijd bij proklamatie 
bepalen dat zulk certifikaat, licentie, permit of ander 
dokument, of zulke handeling door de Onder Koloniale 
8ekretaris of door een ander door de Goeverneur nader 
aan te· wijzen a.mbtenaar getekend of verricht mag wor
den. 

2. Certifikaten, licent,ies, permits of andere dokumenten 
of handelingen aldus door de Onder Koloniale Sekretaris 
of een ander ambtenaar als hiervoren omschreven getekend 
of verricht zullen van dezelfcle kracht en waarde zijn alsof 
zulke certifikaten, licenti,es, permits of andere dokumen
:ten, of zulke handeli:r.1gen door de Koloniale Sekretaris 
gctekend of verricht waren. 

3. Niets in deze \V,et vervat za] geacht worden inbreuk 
1te maken op bevoegdheden aan de Koloniale Sekretaris 
bij een Wet toegekend. 

4. Deze \Vet mag worden aangehaald alB de ''Koloniale 
Sekretaris' Bevoegdheden (Vervangings) Wet 1908.'' 

I 
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AcT No. 3 of 1908.] [Took effect 11th July, 1908. 

ACT 
To apply a sum not exceeding £200,000, on account, for the 

Service of the year ending the 30th day of June, 1909. 

(Assented to 8th July, 1908.) 

Be it enacted by the King's Most Excellent .Majesty ' 
by and with the advice and consent of the Legislative 
Council and I.egislati ve Assembly of the Orange River 
Colony, as follows :-

1. The Treasurer may on and after the first day of July 
1908, issue out of the Consolidated Revenue Fund such 
sum or sums of money not exceeding in the whole 
£200,000 as may from time to time be required for 
carryin~ on Establishments and Services of the Govern· 
ment of the Colony for the year ending 30th June 
1909, until such time as due provision is made therefor 
by Parliament in an Act of Supply. 

2. All issues made under this Act shall be deemed to 
be advances on account of the grants to be made by 
Parliament in the Supl1ly Act for the year ending 30th 
June 1909, and immediately upon the -passing of such 
Act, this Act shall cease to have effect and issues 
already made thereunder shall be deemed to be issues 
made under the Supply Act, and shall be accounted for 
in accordance with the provisions of such Act. 

3. This Act may be cited as the " Appropriation 
(Part 1908-1909) Act, 1908," and shall take effect upon 
the date of the promulgation thereof in the Gazette 
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WET No. 3 van 1908.] [Trad in rwerking 11 J'uli 1908-. 

WE1' 
Tot aanwending van een som van hoogstens £200,000, op af

rekening, voor bet dienstjaar eindigende op de dertigste dag 
van Juni 1909. 

(Goedgekeurd 8 Juli 1908.) 

Zij het bepaald door Zijne Majesteit de Koning met 
advies en konsent van de Wetgevende Raad en de Wet
gevende V ergadering van de Oranje Ri vier Kolonie als 
volgt :-

1. De Thesaurier mag op en na de eerste dag van 
J uli 1908, ten lasLe van het Gekonsolideerd Inkomsten
fonds een geldsom of sommen tot het gezamenlik bedrag 
van hoogstens £200,000 die van tijd tot tijd benodigd 
zijn voor het bekostigen van Inrichtingen en Dienst
kringen van het Goevernement van de Kolonie voor 
het jaar eindigende op 30ste J uni 1909 uitkeren tot 
tijd en wijle door het Parlement bij een Wet op de 
Middelen behoorlike voorziening geruaakt is. 

2. Alle uitkeringen ingevolge deze Wet gedaan wor
den aangemerkt als voorschotten op de middelen door 
het Parlement in de :Middelenwet voor het jaar eindi
gende op 30ste Juni 1809 tot dekking aangewezen, en 
onmiddelik bij aanneming van zodanige Wet, houdt. 
deze Wet opverbindendekracht te hebben en uitkeringen 
reedsingevolge dezelve gedaan worden geacht uitkeringen 
te zijn mgevolge de Middelen wet gedaan en worden 
overeenkomstig het bepaalde b1j zulke Wet verant
woord. 

3. Deze Wet wordt aangehaald als de "Appropriatie 
(Deel 1908-1909) Wet, 1908," en treedt in werking op 
de datum van afkondiging daarvan in de Staatskoerant. 
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AcT No. 4 of 1908.] [Took effect 18th July, 1908. 

ACT 
io provide for the recognition in this Colony of Trustees and 

Liquidators appointed in other parts of His Majesty's 
dominions. 

(Assented to 16th .July, 1908.) 

Be it enacted by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 
Council and l_;egislative Assembly of the Orange River 
Colony as follows:-

Interpretation of terms. 

1. In this Act unless inconsistent with the context; 
"British po.:.session" shall mean and include anv of 

His :Majesty's dominions other than this Colony 
and any territory under the protection of His 
:Majesty ; 

''foreign trustee'' shall mean and include a person 
duly appointed in any British possession for the 
purpose of administering liquidating and d~stri
buting any bankrupt or insolvent estate; 

"foreign linnirhtor" shrdl mean and include a per
son duly appointed in any British possession for 
the purpose of liquidating any company; 

"immovable property" shall mean land or any in
terest in land registered in the office of the Regis
trar of Deeds or other registration officer; 

"letter of appointment" shall mean and include every 
d.ocument issued and delivered (or a copy of such 
document duly certified by a competent judieial 
authority in any British possession) under 
which any person is apnointed to perform in such 
British possession duties in relation to any bank
rupt or insolvent estate or to any company in 
lianidation similar to those performed in this 
Colony by trustees of insolvent estates or by 
liquidators respectively; 
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'WET No. 4 van 190R.l [Trad in werking 1.8 (Juli 1908. 

WET 
IRegelende de erkenning in deze Kolonie van Kuratoren en 

Likwidateuren aangesteld in . andere delen van Zijne 
Majesteits Bezittingen. 

(Goedgekeurd 16 Juli 1908.) 

ZIJ HET BEP AALD door Zijne Majes.teit de Koning met 
. ad vies en konsent van de Wetgevende Raad en de W etgeven
·de Vergadering van de Ora,nje Rivier Kolonie. 

Uitleg van woorden. 
1. In deze We~t mits niet strijdende me1t de .,samenhang 

.zal:- · 
"Brit.se Bezitting'' heteke(Then en insluiten aUe. Bezittin

gen van Zijne Majesteit met uitzondering van deze 
Kolonie en aile landen onder bescherming van 
Zijne .Majesteit. 

·''buite:nlam.dse kurator" beteke[J]je[)l en msluiten een 
ieder die behoorlik in ee.n Brit.se bez1tt.ing aange
steld is ten einde een bankroete of insolvente 
boedel te beheren, te vereffenen en te verdelen. 

·"buitenlandse likwida.teur'' beteken,en en in.sluit·en e:en 
ieder die behoo·rlik in een Brits.e beze,tting a.a.nge
gesteld is om ene maatschappij te likwideren . 

.~'va.st·e go·ede:ren" hetekenea::t g~ond of recntea.1 op grond 
ten kanto,re van de Registrate:ur van Akten of van 
een ander registratie-beambte ge'r1egis.tre:erd. 

Hakten v'an aa:nsteHing" hertekenen en insluiten ·ene aide 
u:Ltgereikt en a.fgegeven (of ene kopie van zulke 
llkte beho·o·rlik door het bevoegd re.chte:rlik gezag 
in een Brit,se bezitti:ng gecertificeerd) waarbij 
iemand aangeste:ld is om in zodanige· Brits1e bezit
ting ten opzichte van een bankroete of inso1vente 
·bo,edel of ene· maatschappij in likwida.tie werkzaam
heden van soongelijke aa.rd te verrichten a1s 
door kurat.or:en van insolvente hoedels ·of doo·r li
·kwidateuren respektievelik in deze Kolonie vm~I'ficht 
worden. 
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''local creditor'' shall mean and include 
(1) a creditor resident or carrying on business in this

Colony: 
(2) a creditor who is such by virtue of any right or· 

claim against the estate first accruing to a credi
tor resident or carrying on business in this Col
ony; 

(3) a creditor who is such by virtue of any debt or 
obligation registered in the office of the Registrar 
of Deeds or other ·registration of:fieer ; 

'' l\1aster'' shall mean the Master or Assistant Master 
of the High Court of this Colony or any person 
lawfully acting in such capacity; 

"movable property" shall mean every kind of pro-
perty and every right interest or asset which is 
not immovable property. 

Reciprocal operation of Act as regards particular 
British possessions. 

2. The provisions of this Act shall come into force as
regards any British possession as and from the date of 
the publication in the Gazette of a proclamation declar
ing that there is in force in such possession due n:ro
vision for the recognition of letters of appointment of 
trustees in insolvency and liquidators granted by com
petent authority in this Colony and such provisions shall 
remain in force until the publication of a further procla
mation declaring that such provision is no longer in force 
in such British possession and thereby withdrawing in 
respect of it the operation of this Act. 

Order of Court recognizing for 1eign trustee or 
liquidator and the effect of the same. 

3. The High Court may order the recognition within 
this Colony of any foreign trustee or foreign liquidator 
who has specified in writing a place in this Colony as 
domicilium citandi on production to it of the letter of ap
pointment of such trustee or liquidator and thereupon 
the property in this Colony of the bankrupt insolvent or 
company in liquidation in respect of which the letter of 
appointment was made shall vest in such trustee or linui
dator for the purpose of the bankruptcy insolvency 0r 
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"pla.ats·e1ike krediteur" hetekenen en insluiten :-
(1) een krediteur woonachtig of bezigheid drijvende in 

deze Kolonie. 
(2) een ieder die kredit,eur is uit hoofde van eeu vorde

ringsi['lecht tegen de hoede,I, dak bij zijn . ontstaan 
aan e•e[}j in deze KoTonie wool!mchtige of bezigheid
drijv'eude krediteur to·ekwam. 

(3) een iede•r die krediteur is uit hoofde van ene schuld
vorde'l-ing ten kantore van de Regis.trat.eur van 
Alden of van een ander regist.ratie-heambte gel'le

. gistr-e:erd. 

"l\1:ees.ter'' he•tekenen de Meester of Assistent Meester 
van het Hooggerechtshof van deze Kolonie of. een 
:Leder die als z-odanig we1ttiglik fungee1rt. 

"roerende goederen" hetekenen elke s~o-ort van .eigeu
dom en elk recht, aanspraak of bate, geen vagt 
eigendom zijnde. 

W ederkerige werking van Wet ten opzichte van 
zekere Br-itse bezittingen. 

2. De he:palingen van deze ·wet zullen •ten o~zicht,e van 
ene Britse bezittmg in werking tr.eden op. en vanaf de drutum 
van aflmudilging in de Staatsko•e•rant van e.ne. pDoklamatie 
bekendmakend!e dat e:r in zulke bezitting behoorlike voor
zienirng gema,akt is voor de erkenning van akten van aan
steUing val!l kuratore(Jl van inso1veillte hoedels. e1n likwidateu
ren do,o·r het he:vo,egd gez.ag in deze KoJornie uitgereikt, en 
zulke bepalingen zullren van kracht -biijven ,totdat bij e.en 
v·er.dere proklamarbie hekend gemaakt wordt dat zoda,nige 
vomrzie!ILi:ng in zulke Brits·e bezitting n1et meeiT van kra.cht 
iE, dusdoende deze Wet ten aanzien van zulke Britse , bezit
ting buiten werking s.tellend. 

Order van het H of een buitenlandse kurator er
kennende en gevolg ervan. 

3. He•t Hoogge['echtshof ka.n de e-rkenning van een bui
tenlandse kurato-r, in deze Ko·lonie gela;s.ten, die in ge
schrifte ene pla.ats in deze Kolonie als "domicilium cit,andi'' 
a.angewezen he:eft na overlegging va.n d·e akte va,n aa.nstel
ling van zulke kura;tor of likwidateur en alsdan. zal het be
he·er v.an de bezittingen. in deze Kolonie van de ba.nkroe·tie:r, 
de insolvent en de maatschappij in likwidatie ten opzichte 
waa.rvan de . akte van aanstelling uitgHreikt we·rd voor het 
dod van het bankro,etschap de ins·olvente of likwid.a.tie bij 
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liquidation as though such property were the prloperty 
o.f a_n i~solvent estate sequestrated or company placed in 
hqmdatwn by order of a competent court of this Colony 
but subject to the provisions hereinafter made; and the 
Registrar of the High Court shall forthwith transmit a 
duplicate of such order to the Master and to the Registrar 
of Deeds and the l\iaster shall upon the reque:st of such 
trustee or liquidator instn1et the Sheriff to enter and lay 
an attachment ·upon the movable property of the bankn1pt 
insolvent or company in liquidation (as the case may be) 
and the Sheriff shall attach such property in the same 
manner as he would attach propNiy of an insolvent estate
sequestra ted in this Colony. 

Lodging of inventory by foreign trustee or liquidator. 

4. The foreign trustee or liquidator shall forthwith 
lodge with the Master an inventory verified by affidavit 
showing the assets of such estate or company in this Col
ony and the value thereof and shall give security to the 
satisfaction of the Master for the due administr:ation of 
such assets, for due compliance with the provisions of this 
Act for the payment of all fees and charges due under the 
laws of this Colony and for the payment of any penalty 
or costs which he may be adjudged liable t{) pay under 
the provisions of this Act ; provided always that the Ma-s
ter may at any time demand such further security as be 
may deem necessary and if such further security be not
furnished within a rreasonable time the Master may apply 
to the High Court by way of motion for an order com
pelling the foreign trustee or liquidator to furnish such 
further security as the Court may direct. 

Laws of Colony to apply as to admission and re
jection of claims and mortgage and preference. 

5. The proof and admission 011 rejection of claims 
against such estate or company and its liability for the
same to the extent of its property the application of such 
property as well as all questions of mortga.ge or preference 
in respect thereof shall be regulated as if the estate were 
spquestrated or company placed in liquidation by order
of a competent court in this Colony; provided always 
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.zodall1ige kurator of likwidate:ur be:ru~ten, als.of zulke bezit
tingen aan een insolvente bo,ede·.l or maa:tschappij, ·O·p o~rder 
van ee:n be.vo,egd HOof va,n deze Kolonie ge.sekwe,stee·rd of in 
lik\vidatie gepla.a,ts.t, . t,o,ebehoo·rden, behouCLens. echt,er het 
hie!na bepaalde. ~ en de Hegi.strateur van het Hooggerechts
hof zal onverwiJld teen duphlmat van zulke· .order aan de 
lVIeest·e:u en :aan de Re.gistrateur van Akt•eiilJ doen toekomen 
en de Me,ester zal des.gevraagd doo'r de, kur1ato·r ·Of likwida
teur de Ba.ljuw gelasttte:n besla.g te leggen ·Op de. r·o·erende goe
~e.:ve;n v~n de ins.o·lv·ente hoede,} of van de ma.a,ts.chappij in 
]jkw1daitae (zoal's het gev.a.l mo.g.e' zijn) e1n d;e Baljuw z·aJ zulke 
goederen op CLezeJ.fde wijze in he.sla.g ne[lnen, waarop hid goe
·de.ren van een in deze :Kjo.Jonie ge:sekwes.treerden ri.ns:ohente 
boede1 in deze EoJo.me in beslag zou nemen. 

Incliening van inventaris door buitenlandse 
kurator of likwidateur. 

4. De buitenlandse kurator of likwidateur zal onverwijld 
bij de M·etester een doo1r ene heeedigde verklaring gestaJafde 
inv.enta:vis indiene111 bevattende . ene opgave van de bat,en in 
cleze Ko•lonii·e. van zulke bo,edel of ma.atseha.ppij alsmede de 
w.aa.rde ervoo, en zal ten geno:ege van de Meest.er. zek·erhe:id 
.stellen V·OO:r het behoorlik beheer van zulke bat.en, vo'm de 
hehoorl~ke nakomillg van h~t bij deze Vv et bepa.alde en vo·:}r 
de beta.ling v.a,n aHe fooien en kos.ten ingevolge de wetten 
van deze Kolo\aie verschuldigd alsmede voo·r de bet.aHng van 
de boe1te of k~ostelil, wa;a.rto·e htij ingevolge de hepalingen 
va:n deze Wet ve~oord:eeld moch.t wo,rden; behoudens .a.l tij d 
dat de Meester te allen t<ij de zulke ve,rdere zek·erheid al1:l hij 
nodig m·oc:ht oor.delen ka.n eisen en indie:n deze zekerheid 
niet binnen een I'le:deLike tij d ges:teld worc'Lt kan de :M:e.e·ster 
bij mort.ie bij het Hooggerech.tsh.o.f a.pplikat,ie maken voor 
ene ord.e.r de huitenlands-e kura.tor o.f likwidateur verplich-

-tende zulke verdere zeke.rheid als he't liof mocht ,g-elaste.n tE' 
stellen. 

lV etten van deze Kolonie van toepassing in zake 
het aannemen en verwerpen van vorderingen, 

en verbanden of preferentie. 
5. H:et hewijzen. en erkennen of verwe·rpe'll van vorderin

gen tegen zodaa:hlge: boede.l of ma,atscha.ppij ·en de aans:prake
likheid ervoo de.s:weg.e vo.orzov·er de goederen ,,strekkern, de 
a.anwending van z·oda.n:ige g:o-edecr.-en alsmede: alle: kwe1s,ties 
omtren't ve1rhanidien o,f prefere.ntie dienaang.aande zul1e111 ge
regeld worden also,f de boedel of de maa•tsohappij op order 
van een hevoegd Hof in deze Kolonie ge.sekwe.str:eerd of in 
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that the 1\faste:r shall appoint not less than two public 
meetings of creditors (to be held at such times and places
as he shall deem most convenient for all concerned) for 
receiving proofs of debt against the estate and the second 
of such meetings shall be held not less than fourteen days 
after the first and none but local creditors shall be en
titled to prove their claims thereat; provided further that 
the foreign trustee or liquidator shall advertize such meet
ings in the Gazette and in such newspaper circulating. 
in the Colony as the Master n1ay direct. 

Lodging of account of administration and distri
bution of assets. 

6. The foreign trustee or liquidator shall lodge with 
the Master at any time appointed by any law in force in 
this Colony relating to insolvency and subject t{) any con
ditions therein contained as to extension of time an ac
count of his administration of the property in this Colon.·y · 
a plan of distribution and (if necessary) a plan of con-
tribution. 

Plan of distribution. 

7. The plan of distribution shall show 
(a) all claims entitled to be preferably ranked against' 

the proceeds of the local assets and the proposed 
application of such assets in satisfaction thereof; 

(b) the balance remaining in this Colony for distri
bution among the general body of creditors ; and· 

(c) the names of all creditors who have proved their 
claims in this Colony to the satisfaction of the 
lVIaster together with the amounts of such claims. 

Confirmation of account and plan of distribution. 

8. The publication and confirmation of every such 
account and plan as aforesaid and the payment of divi
dends and the collection of contributions thereunder shaH 
be governed as far as may be by the law and practice ~n-• 
force for the time being in this Colony relating to insol·· 
vency. 
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Jikwidat:ile geplaatst was; behoudens altijd dat de Meester 
niet minder dan twee openbare bijeenkomsten van kredi
teuren zal bepalen (op zulke tijden en plaatsen te worden 
gehouden als hem voor aUe Helanghebbenden het dienstigst 
zal voorkomen) voor bet ontvangen van bet bewijs van 
schuldvorderingen tegen de boedel1 en de tweede van zulke 
bijeenkomsten zal niet ·minder dan veertien dagen na de 
.eerste gehouden worden en .slechts plaats,elike krediteuren 
.zullen bevoegd zijn daarop vorderingen te bevvijzen; be
.houdens verder dat de buitenlandse kurator of likwidateur 
van zulke bijeenkomsten in de Staatskoerant. en een in de 
Rolonie ·circuleroend door de J\1eester aan te wijzen nieuws
blad kennis zaJ geven. 

I ndienen van administratie- en distributierekening. 

6. De buitenlandse kurator of likwidateur zal bij de 
_:Meester op de tijd bepaald bij ene wet in deze Ro}onie op 
bet stuk van insolvcntie van kraeht en Inet inachtneming 
van de bepalingen erin vervat aangaande uitstel van tijd, 
~ne rekening betreffiende zijn beheer van de bezittingen 
In deze RoLonie, ene distributierekening en (desvereist) 

. ene kontribut~erekening indienen. 

Distributierekening. 

7. De distributierekening zal aanwijzen : 
(a) alle vorderingen die preferent:ile hebben op de op

brengst van de plaatselike baten en de wijze 
waarop de baten tot kwijting ervan oongewend 
zulllen worden. 

(b) bet ba.tig ~lot dat in cleze Roronie ter verdeling 
onder aile· krediteuren overschiet. 

(c) de namen van aUe krediteuren dile hunne vorde
ringen in deze Rolonie ten genoege van de Mees
ter bewezen hebb\en met opgave van het bedrag 
van zulke vorcleringen. 

Bekrachtiging .van distributierekening. 

8. De openbaarmaking en bekrachtiging van elke zulk~ 
... distributietekening als voormeld en de uitbetaling van di
videnclen en de invordering van kontributies ingevolge de
_zelrve zal zover doenlik overeenkomst,ig de wet en de prak
tijk in dez1e Kolonie in zake insolventie van kracht ge
schieden. 
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When balance ava1:lab!e for paynzent of general 
creditors. 

9. Upon such confirmation tho foreign trustee or liqui
dator shall pay all oosts of administration in this Col'Ony 
and the claims of all local preferent creditors and there
after the balance remaining shaH be available for clistri
but1ion among the general body of creditors including the 
local concurrent creditors; provided always that such 
balance shall remain in this Colonv until' the 
foreign trustee or liquidator shall ha.ve· lodged with 
the l\ifaster a duplicate of the final liquidation account, of 
the general1 estate and the dividend pavabl1e to the local 
concurrent ,creditors out of such general estate shaH have 
been paid out of such balance retainrd in this Colony in 
so far as it may allow of such payment. 

Unpaid dividends to be paid into Guarchan' s fund. 

10. All dividends awarded to local preferent creditors. 
and unpaid at the end ,of six months from the confirma
tion of the account and pltan of distribution mentioned in. 
section eight of this Act and all dividends awarded to 
local concurrent creditors under the account mentioned 
in the last preceding section and unpaid at the end of 
six months after the receipt of such account by the 1\!fas
ter shall be paid into the hands of the l\!faster and be 
d1epositcd by hin1 in the. Guardian's fund for account of 
the persons entitled thereto. And if the foreign trustee 
or liquidator shall fail to render the accounts required . 
under the Act and to produce and lodge with the 1\Iaster
the acq uittane'.:'S of the creditors or otherr\vise to deposit 
the nnclainwcl dividends as aforesaid the l\!faster may 
apply to the High Court for an order compelling such 
trustee or liquidator to show cause why such aecount 
should not be rendPrecl or such acquittances lodged and 
such Court mav make such order as it shal1l think fit and 
adjudge such t~·nstce or liquidator if hE> shall have wrong
fully retained any snch dividend to pay to the Colonial 
Trrasurer by way of penalty within such time as to it 
shall seem fit any snm not excE-eding the amount of the 
dividfmd RO retained. 
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W anneer batig slot beschikbaar voor betaling van 
konkurrente en andere krediteuren. 

9. Na zulke bekracbtiging zal de buitenlandse kurator of 
likwidateur aile kosten van administratie in deze Kolonie 
betalen alsmede de vorderingen van ane plaatselijke prefe
rente krediteuren en alsdan zal het batig slot bescbikbaar 
zijn voor verdeling onder alle andere kredibeuren met inbe
.grip van de plaatselike konkurrente krediteuren, met dien 
verstande altijd dat zulk batig slot in dteze Kolonie blijven 
zal totdat de buitenlandse kurator of likwidateur bij de 
Meester een duplikaat van de finale likwidatierekening van 
de algemene boedel zal bebben ingediend, en totdat de divi
denden aan de plaatselike k.onkurrenti1e krediteuren uit 
zulke algemene boedel vers:cbuldigd uit bet in deze Ko
lonie teruggebouden batig slot, voorzover bet toereikend: 
is, uitbetaald zullen zijn. 

Starting van onbetaalde dividenden in het weesjonds. 
10. Aile aan plaatselike preferente krediteuren toege

kende dividenden, die a an het einde van zes maanden na. 
de bekra.cbtiging van de distributie-rekening vermeld in 
sektie acbt van deze Wet niet uitbetaald zijn ren aile 
dividenden aan p11aatselike konkurrente krediteuren 
kracbtehs de rekening VJermeld in de voorgaande sektie 
toegekend en niet na verloop van zes maanden na de ont
vang.st door de l\1eester van zodanige rekening uitbetaald, 
zullen aan de Me,ester afgedragen en door be1n in bet 
W eesfonds voor rekening van de daartoe gerecbtigde per
sonen gestort worden. En indien de buitenlandse kurator 
of likwidateur mocbt verzuimen de bij deze Wet gevorder
de rekeningen in te lteveren en de kwitanties van de kre
diteuren aan de l\feester over te leggen en te overbandigen 
of de onopgev.orderde dividenden biervoren vermeld te 
storten, kan de l\1eester bij bet Hooggereehtsbof aanzoek 
doen voor ene order zulke kurator of likwidateur verplich
tende om reden aan t<=> tonen waarom zu:rke rekening niet 
ingeleverd .of zulke kwitanties niet overbandigd znllen 
worden en bet Hof kan zulk:te order maken als bet voeg
zaam zal oordelen en de knrator of likwidateur, die weder
recbtelik een dividend onder zicb gebouden mo<:>ht hebben 
veroordel,en om aan de Kol.oniale Tbesaurier bii wijze van 
boete binnen een door betzelve te bepalen tijd e~e som 
niet te hoven g·aa nde het bedrag van bet teruggehouden 
dividend te betalen. 
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Costs. 

11. The Court may order the costs adjudged to the 
J\Iaste11 upon any proceeding taken by him against a 
foreign trustee or liquidator under this Act to be paid by 
such trustee or liquidator de bonis propriis and such 
foreign trustee or liquidator shall in no case be at liberty 
to charge the same to the estate administered by him un
less authorized so to do by the High Court. 

Payment of expenses and fees by trustee or 
liquidator. 

12. The foreign trustee or liquidator shall pay any ex
penses lawfully incurred by the Master in giving effect 
to the provisions of this Act together with such fees as are 
prescribed by any law for the time being in force relating 
t<> insolvency or liquidation of companies. 

Release of sureties. 

13. If no creditor~ shall prove any claim before the Mas
ter within the appointed time the Master may release the 
sureties of the trustee or foreign liquidator upon payment 
of the fees and expenses prescribed by law. 

Staying of actions against Insolvent. 

14. All a.ctions pending against any bankrupt or in
solvent whose estate is being administered by a foreign 
trustee or against a company the assets of which are 
being administered by a foreign liquidator shall upon re
cognition of such trustee or liquidator be stayed; provided 
that 

(]) If the action be for any debt or demand the plain
tiff may prove his claim together with the taxed 
costs of the action against the estate of the 
bankrupt or insolvent or the assets of the com
pany ; and if the bankrupt or insolvent be in prison 
i1nder any arrest grhnted as security for ~such 
debt or demand he may be discharged from 
prison by a judge of the High Court ; 

(2) If the action be for unliquidated damages the 
plaintiff may after reasonable notice to such 

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



ERKENNING VAN BUITENLANDSE KURATOREN EN 
LIKWIDATEUREN. 135 

Kosten. 

11. Het , Hof kan gela;sten dat de kosten aan de Meester 
in een door hem tegen een buitenlandse kurator of likwida
teur ingevolge deze Wet inge.stelde procedure door zulke 
kurator of likwidateur de "bonis propriis" betaald worde en 
zodanige buitenlandse kurator of likwidateur zal in geen ge
val bevoegd zijn dezelve aan de boedel door hem beheerd in 
rekeill!ing te brengen .tenzij bij da:artoe door bet Hof ge
machtigd is. 

Betaling van uitgaven en fooien door kurator of 
likwidateur. 

12. De buiten1a:ndse kurator of likwidateur zal aile uitga
ven wettiglik door de ~1:eester gemaakt in verband met de 
uitv.oering van , bet bij . deze Wet bepaalde betalen alsmede 
aile door ene op het stukl van insolven:~ie of likwidatie 
van maatscbappijen van kracbt zijh.de wet voorgescbreven 
fooien. 

Ontslag van borgen. 
13. Indien geen krediteur zijne vordering ten overstaan 

vail! de Meester bmnen de bepaalde tijd bewijst, kan de 
M~>~ester de door de buitenlandse kurator of likwidllteur ge
stelde borgen ontslaan na betaling van~ de volgens wet v.er
schuldigde fooien en uitgaven. 

Staking van rechtsgedingen tegen insolvent. 
14. Bechtsgedingen hangende tegen een bankroetier or 

insolvoort, wiens boedel door een buitenlandse kurator, of 
ene :rnaatschappj de baten waa:rvan door een buitenlan~ 
likwidateu.r beheerd worden zulloo . na de erkenning van zo
danige kurator of likwidateur gestaakt worden; met dien 
verstande dat 

(1) waameer het recbtsgeding loopt over ene schuld 
of vordering de ·eiser zijn eisch alsmede de ge
taxeerde kosten van het rechtsgeding tegen de hoe
del van de bankroetrier of insolvent of tegen de 
baten van de maatschappij bewijzen kan; en wan
near de bankroetier ·of insolvent in hechtenis is uit 
krachte van een arrestbevel tot zekerheid van zulke 
schuld of vor:dering verleend, kan hij door een 
rechter vam: bert Hooggerecbtshof uit de, hechte.nis 
ontslagen , worden. 

{2) wan:neer he~t recbtsgeding loopt over een illiquide 
schadevordering de eiserr na zulke kurato:: of likwi-
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trustee of liquidator requiring him to take up 
and defend the action proceed to obtain the judg
ment of the court thereon and may further if 
such judgment be in his favour prove the same 
\vith auy taxed costs of the action as a claim 
against the estate of the bankrupt or in~olvent 
or the assets of the company. 

Staying of action by insolvent. 

15. Every action commenced by the bankrupt insol
vent or company aforesaid shall upon the recognition of 
ihe foreign trustee of such bankrupt or insolvent or the 
foreign liquidator of such company be stayed until such 
trustee or liquidator .shall make election to prosecute or 
discontinue the same and he shall be bound to make such 
election wjthin four weeks after notice to that effect shall 
have been served upon him by the defendant. Failing 
such election he shall be deemed to have abandoned such 
action. 

Insolvency Law etc. to apply where no special 
provision contained. 

16. In all matters not specially rrovided for in this 
Act the provisions of the law for the time being in force 
in this Colony relating to insolvent estates or liquidation 
of companies as the case may be shall mutatis mutandis 
apply. 

Saving of existing jurisdiction of Court. 

17. N dhing in this Act contained shall be deemed to 
deprive the High Court of any jurisdiction which ~t may 
have possessed before the tak1ng effect of this t\ct to re
cognise for the purposes of the administ·ration of any 
assets within this Colony any person appointed by com
petent authority outside this Colony to be trustee of a 
bankrupt or insolvent estate or liquidator of a company. 

Title. 

18. This Act may be cited as the Foreign Trustees and 
Liquidators Recognition Act 1908. 
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da.teur een redelike tij d van te voren aangezegd te 
hebben om met het reehtsgeding voort. te gaan en 
zich te v~erwe:ren, de uit.spraak van het Hof dien
aangaande kan verkrijlgen en indien de uitspraak 
in z1jn voordeei is, dezelve met de. ge,ta:x:eerde kos
ten van het rechtsgeding als. ene vordemng tegen de 
hoedel van de bankroetier of insolvent of tegen de 
baten van de maat~schappij kan bewijzen. 

Staking van rechtsgeding namens insolvent aangelegd. 

15. Rechtsgedingen door de vermelde bankroetier, de in
solvent of maatsehappij aangelegd zuHen na dte erkenning 
van de buitenlandse kurator van de bankroetier of 
insolvent of van de buitenlandse likwidateur van 
de maatschappij gestaakt worden totdat de kurator of 
likwidateur naar verkiezing- of met het rechtsgeding zal 
voortgaan of er van afzien zu!lend:e hij gehouden zijn zijne 
keuze binnen vier weken nadat een desbetreffende kennis
geving door de verweercler op hem gediend is te doen. 

lnsolventiewet etc. van toepassing waaT' gene uit
drukkelike voorziening g emaakt is. 

16. Op gevallen niet uitdrnkkelik bij deze Wet voorzien 
zullen de bepalingen van dle wet op bet stuk van insolvente 
. boedels of l1ikwidatie van maatsehappijen naar het geval 
moge zijn,, in deze Kolo[l)ie van kracht, "mutatis mutandis" 
van toepassing zijn. 

Voorbehoud van bestaande Rechtsmacht van H of. 
17. Niets in deze Wet vervat zal geacht worden inbr.euk i.e 

maken op de rechtsmacht die hetH.ooggerechtshof voor de 
jnwerkingtreding van deze Wet mocht bezeten hebbe:n in 
zake de e.rkenning ten behoeve van het beheer van baten in 
deze Kolonie van een door het bevoegd . gezag buiten deze 
Ko1oilliie als kurator van een bankroe,te ·of insolverute boedel 
of van een likwid3Jteur van ene maatschappij aangesteld 
persoon. 

Benaming. 
18. Deze Wet mag aangehaald worden als "De vVet inzake 

.. f!e Erkenning van Buitenlandse Kuratoren en Likwidateu
l'en, 1908.'.; 
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AcT No. 5 of 1908.] [Took effect 18th J nly, 1908 .. 

ACT 
To postpone for a further Period of Twelve Months the General. 

Operation of the Public Health Ordinance 1907. 

(Assented to 16th July, 1908.) 

Be it enacted by the King's Most Excellent :\Iajesty by 
and with the advice and consent of the Legislative Coun
cil and Legislative Assembly of the Orange River Co:ony· 
as follows :- . 

Section 117 of the Public Health Ordinance 1907 
amended. 

1. Section one hundred and seventeen of the Public· 
Health Ordinance 1907 shall be and is her~by amended by 
substituting the figures "1909" for the figures "1908" in 
the second line thereof. 

Part X of said Ordinance and any portion duly 
applied to remain in force. 

2. Nothing herein contained shall be deemed to affect. 
the application of Part X of the said Ordinance, or the· 
force and effect of any portion of the said Ordinance here
tofore or hereafter duly applied in the manner prescribed~ 
in the second proviso to the said section. 

'I'itle. 

3. 'J:his Act may be cited as the ''Public Health Ordin-
ance Postponement Act 1908.'' 
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WET No. 5 van 1908.] [Trad jn werking 18 Juli 1908. 

WET 
·Tot opschorting van de Alegemene Inwerkingtreding van de 

Openbare Gezondheids Ordonantie 1907 gedurende een ver= 
der tijdperk van T" aalf Maanden. 

(Goedgekeurd 16 Juli 1908.) 

Zij bet bepaald door Zijne 1\fajesteit de Koning met 
konsent en ad vies van de vV etgevende Ra.ad en de Wet
gevende V ergadering van de Oranje Rivier Kolonie als 
volgt :-

W ijziging -can S ektie 117 van de Openbare 
Gezondheidsordonantie 1907. 

1. Sektie een honderd en zeventien van de Openbare 
·Gezondheidsordonantie 1907 wordt en is bij deze gewijzigd 
.door in de tweede regel errvan bet ja.artal "1908" door bet 
j aartal ' '1909' ' te vervangen. 

Afdeling X van gemelde Ordonantie en overeen
eenkomstig Wet in werl-cing gestelde onder

delen ervan blijven van kracht. 
2. Niets bierin vervat zal geacht worden inbreuk te 

maken op de toepa.ssing van Afdeling X van gemelde Or
-donantie of op de verbindende kracht van een onderdeel 
van gezegde Ordonantie, dat tevoren of in vervolg OI? de 
wijze geregeld in bet tweede voorbehoud van vermelde sek
tie in werking gesteld is of wordt. 

Benaming. 
3. Deze Wet mag worden aangehaald als de "Openbare 

•Gezond heidsordonantie Opschortingswet, 1908.'' 
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AcT No. 6 of 1908.] [Took effect 18tb July, 1908~ 

ACT 
To prohibit the export of Angora Rams and Ewes. 

(A ssenied to 16th July, 1908.) 

Whereas it is desirable to prohibit the exportation of 
Angorn, Rams and Ewes from this Colony: 

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 Orange River 
Colony, as follows :-

Repeal. 

1. The "Angora Export Duty Ordinance, 1907 ," shall 
be and is hereby repealed. 

Prohibition of exportation of Angora Rams and Ewes 
save to countries with reciprocal legislation. 

2. (1) From and after the taking effect of this Act 
it shall not be lawful to export from this Colony 
any Angora ram or ewe except as hereinafter 
provided. 

(2) Nothing in this section contained shall apply to 
the export of any Angora ram or ewe to any 
Colony, State or Territory in South Africa in 
respect of which the Governor shall have declared 
by Proclamation that there is a law in force in 
such Colony, State or Territory prohibiting. 
under penalties not less than hereinafter pre--
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vv.,.ET No. 6 van 1908.] [Trad in werking 18 J ali 1908 .. 

WET 
Verbiedende de uitvoer van Angora Rammen en Ooieu 

(Goedgekeurd 16 Juli 1908.) 

N adema.al het wenselik is de- uityoer van Angora rammeu..
en ooien uit deze Kolonie te verbieden. 

ZIJ RET BEPAALD doo·r Zijne Majesteit de Koning met
konsent en advies van de \Vetgevende Raad en de Wetgevende· 
lVergadering van de Oranje- Rivier Kolonie, als volgt:-

H euoeping. 
1. De "A:1gora Uitvoerbelas,ting Ordonnantie 1907" zat 

zijn en is bij deze herroepen. 

V e1'bod op de uitvoer1 van Angora ram men en 
ooien uitgezonderd voo1' landen met weder

zijdse wetgeving. 

2. (1) Vanaf en na het in werking treden van deze Wet 2-al 
het behoudens het hiema bepaalde nie-t geoorlooid: 
zijn Angora rammen en ooien uit deze Kolonie uit 
te voeren. 

(2) Niets in deze sektie vervat zal toepasselik zijn op de 
uitvo~er v,an Angora rammen en onien naar ene Ko
lonie, Staat of Gebied in Zuid Afrika ten aanzien 
waarvan de Go·everne1:r bij Prcklam&tie zal hebben 
ve:rklE..ard da,t in zulke Ko,lonie Staat of Gehied ene, 
wet van kr~wht is, die onder strafbepalingen van 
geen minder omvang dan hierna voorzien is, de uit
voer van Angora ra.rnmen en :ooien verhiedt uitge-
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scribed the exportation of Angora rams or ewes 
except to a Colony, State or Territory in South 
Africa which is in like manner exempted from 
the orohibition contained in such law. 

Penalties. 

3. Any person who shall contravene the provisions of 
ibis Act by exporting any Angora ram or ewe (save as 
hereinbefore exc.epted) shall on conviction be liable to 
imprisonment with or without hard labour for a period 
not less than one year nor more than two years. 

Jurisdiction of Courts of Resident Magistrate. 

4. Courts of Resident Magistrates shall have jurisdiction 
to impose any penalty prescribed by this Act for a con
travention thereof. 

Title. 

5. This Act may be cited as the "Angora Exuort Pro
hibition Act. 1908. '' 
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zonder naar ene Kolonie, Staat of Gebied in Zuid: 
'Afrika, dat op gelijke wij':ze van het verbod vervat 
in zodanige wet ontheven is. 

Strafbepalingen. 

3. Een ieder- die in strijd n1et bet bij deze \Vet bepaalde 
handelt door een Angora ram of ooi (behoudens de uitzon
dering hiervoren verm1eld) nit te voeren, zal bij veroorde
ling onderhevig zijn aan gevangenisstraf met of zonder 
harde arbeid voor een tijdperk van minstrns een jaa.r doch 
hoogstens twee jaren . 

.Jurisdiktie van Resident Ma.gistraatshoven. 

4. Resident Magistraatshoven zullen jnrisdiktie hebben 
om de straffen bij deze \Vet voor ene overtreding ervan 
bepaald op te 1:eggen. 

Benaming. 

5. Deze Wet mag worden aangehaald als die "Angora. 
Uitvoer Verbodswet, 1908." 
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AcT No. 7 of 1908.] [Took effect 18th July, 1908. 

ACT 
To prohibit the export of Ostriches and Ostrich Eggs. 

(Assented to 16th July, 1908.) 

Whereas it is desirable to prohibit the exportation of 
~Ostriches and Ostrich Eggs from this Colony : 

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 Orange River 
"Colony, as follows :-

Prohibition of exporta.tion of ostriches and ostrich 
eggs save to countries with reciprocal legislation. 

'1. (1) Fron1 and after the taking effect of this Act it 
shall not be lawful to export from this Colony 
any ostrich or ostrich egg except as hereinafter 
provided. 

··(2) Nothing in this .section contained shall apply to the 
export of any ostrich or ostrich egg to any neigh. 
bouring Colony, State or Territory in South Af
rica in respect of which the Governor shall have 
declared by Proclamation that there is a law in 
force in such Colony, .State or Territory prohibi
ting under penalties not less than hereinafter 
prescribed the exportation of ostriches and 
ostrich eggs except to a Colony, State or Terri
tory in South Africa which is in like manner 
exempted from the prohibition contained in such 
:law. 
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WET No. 7 van 1908.] [Trad in werking 18 J uli 1908. 

WET 
Verbiedende de uitvoer van Vogelstruisen en Vo,gelstruiseieren. _ 

~Goedgekeurd 16 Juli 1908.) 

Na.demaal het we::~.sclik is de uii;vr.e>I· van Vogclstruisen en~ 
V ogelstruiseieren uit deze Ko~lonie te verbioden. 

ZIJ RET B.EP AALD door Zijne Majest~eit de Koning met 
konseni; en advies vs.n de \Vetgevendc Raacl en de \Vetge
ve:nde Vergaderi:ng van de Oranje Rivier Kolonie, als' 
volgt:-

Verbod op de -u,itvoe1 ,an vogelstruisen en t·or;elslrui~. 
~ieren uitgezonderd naar landen met wederzijuA:;e we.t-
geving. 

1. (1) Vanaf en na het in werking treden van deze Wet 
zal het, behoudens het hierna bepaalde, niet geoor
loofd zijn vogelst.ruisen ·of vogelstruiseieren uit 
deze Kolonie uit te voeren. 

(2) Niets in deze sektie vervat zal toepasselik zijn op 
de uitvoer van vogelstruisen .o.f vogelstruis:eieren 
naar een naburige Kolonie, Staat of Gebied in Zuid 
Afrika, ten aanzien wa1arvan de Goeverneur bij Pro
klamatie zal hebhen ve.rklaard dat in zulke Kolonie, 
Staat of Gechd ene wet van kracht is, die onder 
strafbepalingen van geen minder omvang dan hier
na voorzien is, de uitv.oer van vogelstruisen en vo-. 
gelstruiseieren verhiedt, uitgezonderd naar ene Ko
lonie, Staat of Gebied in Zuid Afrika dat op gelijke· 
wljze van het verhod vervat in zodanige we~t onthe
ven is. 
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Penalties. 

2. Any person who shall contravene the provisions of 
this Act by exporting any ostrich or ostrich egg (save as 
hereinbefore excepted) shall on conviction be liable to 
imprison1nent with or without hard labour for a period 
not less than one year nor more than two years. 

Jurisdiction of Courts of Resident M'agistrate. 

3. Courts of Resident Magistrates shall have jurisdic
tion to impose any penalty prescribed by this Act for a 
contravention thereof. 

'I'itle. 

4. This Act may be cited as the "Ostriches Export 
Prohibition Act, 1908." 
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Strafbepalingen. 

2. Een ieder die in strijd met he:t hij deze ·we.t bepaalde· 
ha.ndelt door een vogelstrnis of vogelstruis.ei (behoudens de 
uitzondering hiervoren vermeld) uit te voeren zal b:iJj veroor 
deling onderhevig zijn a.a.n geva.ngenis<stra.f mHt of zonder 
h.arde a.rbeid V•OO'T ·e,e!Il tijdpeTk van minstens e~en jaar doch 
hoogstens twee jaren. 

J urisdiktie van Resident M agistraatshoven. 

3. Res·ident Ma.gistra.at.shoven zullen ju.risdiktie hebben 
om de stra:ffen bij de2e Wet voor ene overtreding ervan be
paald op te leggen. 

Benaming. 

4. Deze Wet mag worden aangehaald als de "Vogelstruben· 
Uitvoer Verbodswet, 1908." 

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



142 EXTORTION. 

AcT No. 8 of 1908.] [Took effect 25th July, 1908. 

ACT 
To provide for the punishment of Acts of Extortion. 

(Assented to 23rd July, 1908.) 

Be it enacted by the King's Most Excellent l\1ajesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 

"Council and Legislative Assembly of the Orange River 
Colony as follows :-

Compelling the execution of documents. 

1. Any person who by violence to or restraint of the 
person or property of another or by threat of violencle and 
with intent to defraud or injure .compels any person to 
execute make a.ccept endorse alter or destroy the whole 
or any part of any valuable security or to write impress 
or affix any name or seal upon any paper or1 pa.rchment 
in order that it may be· afterwards made or converted in
to or used or dealt with as a valuable security shall be 
liable on r·onviction to imprisonment with hard labour 
for a period not exceeding twenty years. 

Demanding property with threats and intent to steal. 

2. Any person who with threats of injury or by the dis· 
play or prete~ded display. of !oree demands any property 
capable of bemg stolen wrth Intent to steal or obtain un
lawful possession of such property shall be liable upon 
conviction to imprisonment with hard labour for a p~riod 
not exceeding seven years. 

Demanding property by letter using threats. · 

3. Any person who knowing the contents thereof sends 
-delivers or utters or directly or indirectly causes to be re-
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WET No. 8 van 1908.] [Trad in werking 25 J uli 1908. 

WET 
Regelende de bestraffing van Daden van Afpersing. 

<Goedgekeurd 23 Juli 1908.) 

ZIJ HET BBPAALD door Zijne 1\fajest.eit d.·e Koning met 
;kunsent en ad vies van de W etgevende Raad en de W et.geven
de Vergadering als volgt. 

Gedwongen verlijden vctn dokumenten. 

1. E·en iedeT die door geweld of dwang tegen of van de 
perso·on of goed van e·en ander of do·or bedreigin.g .met ge
weld en met het oogmerk om te bedriegen of te mishandelen 
een ander noqdzaakt om e·en geldswaardig dokument, hetzij 
geheel of ten dele, te verlijden, op te maken, te endosseren, 
te veranderen of te vernietigen, of om op een. papier of per
kament ~en naam of zegel te schrijven, te stempelen of te 
hechten, .ten einde dat daarna een geldswa;a,rdig dokument 
van gemaakt of vervaardigd, of dat het als zodanig gehruikt 
of behandeld moge worden, zal bij veroordeling onderhevig 
zijn a.an gevangenis.straf met harde arheid voor een tijdperk 
van ten hoogste twintig jaren. 

Afdreiging van goed met het oogmerk Oln te stelen. 

2. Een ieder die door bedreiging met mishandeling of door 
vertoon o.f voorgewend "fertoon van macht een vo,or diefs·ta1 
vatbaar goed afvordert met het oogmerk om te stelen \1f 

het wederrechtelik hezit van zulk goed te erlangen zal bij 
veroordeling onderhevig zijn aan gevangenis.straf mPt. 
harde arbeid voor een tijdperk van ten hoogste zeven jaren. 

Schriftelike afdreiging van goed. 

3. Een ieder die, hekend met de inhoud ervan, eem. brief 
of ge.schrift verzendt, af- of uitgeeft, of middelik of onmid-
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ceived any letter or writing demanding of a.ny person with 
the use of threats and without reasonable or probable
cause any property or thing whatsoever shall be liable 
on conviction to imprisonment with hard labour for a 
period not exceeding fourteen years. 

Sending letter threatening to accuse or accusing 
of a crime with intent to obtain money etc. 

4. Any person who knowing the contents thereof shall' 
send deliver or utter or directly or indirectly cause to be 
received any letter or writing accusing or threatening to 
accuse any person of any crime or offence with intent to 
obtain from any person whatever an1y property or money 
or other valuable thing shall be liable on conviction to the 
penalties mentioned in the last preceding section; and if 
such crime as aforesaid be 

(a) an offence punishable with death or any attempt 
to commit such offence ; 

(b) an unnatural offence or an assault with intent to 
commit rape or an indecent assault; 

the penalty for the offence created by this section may be 
imprisonment with hard labour for a period not exceeding 
twenty yearst 

Immaterial from whom violence, injury or 
accusation to come. 

5. It shall be immaterial in any charge or trial of any 
person for the contravention of any of the preceding sec
tions whether the threats therein mentioned threaten or 
imply that the violence injury or accusation as 'the case 
may be which form the subject matter thereof shall be 
caused or made by the accused or any other person. 

Publishing or threatening to publish defamatory 
matter with intent to extort money. 

6. Any person who publishes or directly or indirectly 
threatens to publish or directly or indirect·ly pr<?poses to 
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delik doet ontvangen waarin van iemand door bedreiging 
en zonder redelike of waarschijnl~ke grond 'een goed of 
voorwerp van welke aard ook afgevorderd wordt, zal bij 
veroordeling onderhevig zijn aan gevangenisstraf met 
~arde arbeid voor 'een tijdperk van ten hoogste veertien 
Jaren. 

Verzending van brief dreigende te betichten, or betichtende 
van ene rrnisdaad met het oogmerk om geld etc. te 

erlangen. 
4. Een iede~r die, bekend met de inhoud ervan, een brief 

of geschrift verzendt, af- ·of uitgeeft, of middelik of onmid
delik doet ontvangen, waarin aan iemand ene misdaad of 
misclrijf ten laste gelegd wordt of waarin hij m1et de telast
legging ervan bedreigd wordt met bet oogmerk om van 
een ander wie bet ook zij, goed of geld of een ander voor
werp van waarde te erlangen, zal bij veroordeling onder-
11evig zijn aan de straffen vermeld in de voorgaande 
sektie ; en indien zulke 1ni.sdaad als vermeld 

(a) een misdrijf is strafbaar met de dood of ene poging 
tot he.t plegen, van zulk misdrijf. 

(b) een onnatuurlik misdrijf is of ene aanranding 1net 
h~t arogme["k om te verkr:achten .of een ·OIJlzedei :ke 
aanranding; 

kan ais srhaf voor het misdrijf bij deze .sektie daa,rges.teld ge
vangenisstraf met harde arbeid gedurende een tijdperk van 
ten hoogste twintig jaren opgelegd worden. 

Van wie geweld, nadeel of telastlegging uitgaat va'h 
geen belang. 

5. Ret zal bij de recht•svervolging of te~echtstelling van 
een persoon , ter zake van ene overtreding van ·ene van de 
·voorgaande~ s:ekties onverschilHg zijn of de bedreiging daarin 
ve·rm•e1ld, uitdrukkelik of ingewikkeld dreigt, da,t het geweld, 
het nad·eel of de telasHegging, al naa.r het geva.l moge zij n, 
die het onderwerp ervan vormt, door de heschuldigde o.f een 
ander veroorzaakt o.f gedaan zal worc!~n. 

Verspreiding van of bedreiging m.et rerspreiding van 
eerschendende aantijgingen rrr. et het oogmerk om geld 

af te persen. 

6. Een ieder die ten aanzien van e~en ander eerschendende 
aantijgingen verspreidt of dreigt te verspreiden of middelik 
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abstain· from publishing or directly or indirectly offers. 
to prevent the publication of any defa.matory matter con
cerning any other person with intent to extort any pro
perty from such person or any third person or with intent· 
to induce any person to give or confer or procure or tc 
a ttmnpt to procure to upon or for any person any property, 
or benefit of any kind shall be liable upon conviction to 
imprisonment with hard labour for a period not exceeding. 
three years. 

Title. 

7. This Act may be cited as the "Extortion Aet, 1908. "•· 
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of onmiddeJ.ik voorstelt om de verspreiding e~rvan na te la· 
ten ·Of middelik of onmiddelik aanhiedt om de ve:vspreiding 
ervan te verhinderen, m:et het oogmeTk om goed van d1en 
anCLer of v,a;n e:en derde af t.e peTsen o:f me.t het ~oogmerk om 
een andlerr te beweg~e.n: om aan iemand een goed of v~oordeel 
van welke aard ook te geven, toe te kennen of te verschaffen 
of te tra.cht,en om te g:eT:en, toe te ke:nnen of te verschaffen 
zal bij vta·roordeling onderhevig zijn. aan gevangenisstraf met 
harde arheid voor een tijdperk van ten hoogste drie jaren. 

Renaming. 

7. Deze Wet rna:g worden aangehaald als de "Afper· 
singswet, 1908." 
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AcT No. 9 of 1908.] [Took effect 1st August, 1908. 

ACT 
To impose a License Fee upon Discoverer's Claims under 

the law relating to the Mining of Precious Stones and 
Precious Metals where the Discoverer fails to work the 
same. 

(Assented to 30th .July, 1908.) 

Be it enacted by the King's 2\Iost• Excellent Majesty 
bv and with the advice and consent of the LegislativP 
C~uncil and Legislative Assembly of the Orange River 
Colony as follows :-

PART I. 

PRECIOUS STONES. 

Discnverer's right to hold nlltwial claims under 
Ord1~nance No. 4 of 1904. Fee of license 

money conditional on his working same. 

1. vVhenever on any alluvial digging falling under the 
provisions of the 1\II:ining of Precious Stones Ordinance, 
J 904. or Rny ]aw amending the same a niscoverer bas 
heretofore selected or may hereafter select any claims 
to which as discoverer he is entitled under the 
said Ordinance his right to hold the same claims 
free of license money shaH be deemed to be conditional on 
his carrying on mining operations thereupon as hereinafter 
provided. 

1'hree months' notice to cornmence work on ·claims 
may be gi1)en by Head of the Mines 

Department, failing which license fees are 
payable. 

2. In case withiri three months after the dis
coverer shall have selected the claims to which as such 
h~ is entitled or in the case of discoverr.r's claims 
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\VET No. 9 van 1908.] [Trad in werking 1 Aug. 1908. 

WET 
l{egelende de oplegging van ene Licentiebelasting op Ont· 

dekker's Claims onder de Wet omtrent het Mijnen van 
Edelgesteenten en Edele Metalen, in geval de Ontdekker 
in gebreke blijft dezelve te bewerken. · 

(Goeclgekeurd 30 Juli 1908.) 

ZIJ HET BEPAALD door Zijne :MajestP1t de Kolling met 
advies en konsent van de Wetgevende Raad en de Wetge
vcnde Vergadering van de Oranj e Rivier Kolonie als 
volgt:-

.AFDELING I. 

EDELGESTEENTEN. 

Ontdekker' s recht alluviale claims onder Or
donnantie No. 4 van 1904 zonder betaling 

van licentiegelden te hotr,den mits 
hij dezelve bewerkt. 

1. In geval een ontdekker op een alluviale 
delverij vallende onder de voorzieningen van Ordonan
tie 1904 regelende het Mijnen van Edelgesteente:1, of ene 
Wet tot wijziging ervan, v66r deze claims heeft 
uitgezocht of na d&ze :rr:och't uitzoeken waarMe hij als ont
dekker krachtens voorgaande Ordonantie gerechtigd is 
zal zijn recht om zulke Claims zonder betaling van licentie
gelden te bouden geacbt worden afbankelik te zijn van de 
voorwaarde dat bij op dezelve overeenkomstig bet hierna 
bepaald1e ontginningswerk verricbt. 

H oofd van het Mijnclepartement lean drie maand-
en tevoren aanmanen dat met de bewerlcing 
van de claims een begin gemaakt worde, bij ge
brelce waarvan licentiegelden verschuldigd zijn. 

2. In geval binnen drie maanden nadat de ont
dekker de claims waartoe bij als zodanig ge:-ecbtigd 
is zal bebben uitgezocbt, of in bet geval van ontdekker's 
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selected prior to the passing of this Act if within three 
months after the taking effect of this Ad he shall 
have failed to commence bona fide mining operations on 
the said claims to the sa.tisfaetion of the Head of the Mines 
Department it shall be lawful for the latter to give notice 
in the Gazette transmitting a copty of the same registered 
by post to the last known address of the discoverer that 
license fees will become due and nayabJe on the said claims 
on a certain date being three months from the 
date of such notice unless the discoverer shall have 
prior to the first mentioned date commenced and shall con
tinue to carry on mining operations as aforesaid. 

License fees payable for three months or until 
work commenced. 

3. The said license fees shall become due and payable 
on the date mentioned in the aforesaid notice arid shall 
continue to accrue due and payable for a period of not 
less than three months from the said date and after the 
close of the said period unless and until the discoverer 
shan have commenced and shall continue to carry on 
mining operations as aforesaid in which case his Eability 
for the payment of license fees shall cease except in cas& 
of any license m·oneys which may have accrued due prior 
to such comn1·encem1ent. 

A mount and time of payment of license fees. 

4. The said license fees shall be of the same amount 
and be payable monthly in advance in like manner as is 
provided in section seventy-six of the said Ordinance and 
the provisions of section sixty-seven of the said Ordinance 
shall apply thereto. 

Forfeiture of claims in case of non-payment of 
license fees. 

5. In case any license fee~ imposed as aforesaid shall 
at any time be three months in arrear it shall be lawful 
for the Head of the l\1ines Depart1nent to declare the 
claims in respect of which sr~h fees are in arrear to be 
forfeited. 
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claims uitgezocht vo6r het in werking treden van deze 
\Vet, wanneer binnen drie maanden na het van· 
kracht worden van deze Wet, hij verzuimd zal hebben 
ten genoege van het Hoofd van het l\1ijndepartement 
"bona fide" ontginningswerk op de gezegde claims aan 
te vangen, zal la.atstgenoen1de bevoegd zijn in de Staats
koerant kennis te geven, onder verzending geregistreerd 
per post van een exemplaar daarvan aan het. laatst be
kende adres van de ontclekker, dat licentief[elclen ter zake 
van genoemde claims op een zekere datum, zijncle 
drie maanden vanaf de datum van zodanige ken
nisgeving verschuldigd en betaalbaar zullen zijn, tenzij de 
ontdekker voor eerstgenoemde datum ontginningswerk als 
voorzegd zal hebben · aangevangen en daarmede zal voort
gaan. 

Licentiegeldcn verschuldigd voor d1·ie maanden of 
totdat 1net het werk een begin gemaakt is. 

3. De licentiegelden zullen op de datum vermeld in de 
gezegde kennisgeving verschuldigd en opvorderbaar zijn en 
znllen verschuluigd en opvo·rderbaar blijvrn geclurende een 
tijdperk van niet minder dan drie ma.anden van af genoemde 
datum en na afioop van vermeld tjjdperk, tenzij en totdat de 
ontdekker ontginningswerk als voorzegd zal hebben a.ange
vangen en ermecle zal voort gaan, in welk geval zijne ver
bintenis tot beta ling van licentiegelden zal ophouden, be
hondens in geval van licentieg1elden die voor zu11ke aan
vang verschnldigd zijn geworden. 

Bedrag en tijd van betaling van licentiegelden. 

4. ·De licentiegelden _zullen van gelijk bedrag en maande
liks vno·ruitbetaalbaar zijn ·op dezelfde wijze als in sectie 76 
va.n de ve,rmelde Ordolll:ant.ie om·schreveu is eu het bij 
sektie 67 van hed01elde Ordona'llitie bepaalde za,l da;aro·p van 
toepas.smg zijn. 

Verbeurte van claims in geval van niet-betaling 
van licentiegelden. 

5. In geval licentiegelden opgelegd uls hiervoren hepaald 
te eniger tijd drie maanden ten achter zullen zijn, zal het 
Hoofd van het M:ijndepartem·ent hevoegd zijn de claims ten 
opzicht~e waarvan zulke gelden t~en achter zijn verheurd te 
verklaren. 
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Notice to work in case of cessation of mining 
operations. -

6. If at any time after the discoverer shall have com
menced mining operations he shall cease to carry on the 
same bona fide to the satisfaction of the Head of the 
Mines Department it shall be lawful for the latter to give 
notice in like manner as provided in section two hereof 
and thereupon the provisions of the said section and of 
the last thr:ee preceding sections shall apply. 

Claims forfeited on proclaimed Diggings may 
be repegged. 

7. In case of any claims on any alluvial digging pro
claimed as such being forfeited under section five hereof 
or under section eighty-two of the Mining of Precious 
Stones Ordinance, 1904, the same shall be deemed to be 
open ground and may unless the said digging ha-s been de-' 
proclaimed be pegged off by any person under the pro-

. visions of the said Ordinance. 

PART II. 

PRECIOUS METALS. 

Discoverer's right to hold claims under Ordinance 
No. 3 of 1904, free of license money conditional 

on his working same. 
8. Whenever under the provisions of the lVIining of 

Precious Metalf; Ordinance, 1904. or any law amending 
the same a discoverer has heretofore pegged or 
may hereafter peg off any claims to which as dis
coverer he is entitled under the said Ordinance his right 
to hold the said claims free of license money shall· be 
deemed to be conditional on his mining the said claims 
as hereinafter provided. 

Six months' notice to commence work on claims 
may be given b?J Head of the Mines De

partment, failing which license fees 
are payable. 

9. In case within six months of the pegging off of the 
said claims the said discoverer shall have failed to com
mence bona fide mining operations thereupon to the sat-
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Aanmaning om te werken tn geval van staking 
1 van ontginningswerk. 

G. Wanneer te eniger tijd nadat de ontdekker ontgin
ningswerk zal hebben aangevangen, hij zal ophouden 
daarmede ''bona fide'' ten genOf~ge van bet Hoofd van het 
lHijndepartement voort te gaan. za] ]aatstgenoemde be
voegd zijn op gelijke wijze als in sekbe 2 hiervan voor
zien, kennis te geV!en en alsdan zal bet bij genoemcle sektie 
en bij de drie voorgaande sekties bepaalde van toepas
sing zijn. 

Verbeurde claims op geproklanwerde Delverijen 
mogen weer afgepend worden. 

"'. Claim;; op een als zodanig geproldam.Herde alluviaie del-
verij, die ingevolge sektie 5 hiervan of ingevolge sektie 82 

·va,n Ordonantie 1904 omtrent he't Mijnen v31n Edeigestjeen
ten verbeurd zijn, zullen worden geacht open grond te zijn 
e:n mog,~n c!cor een ieder overeenkomstig de hepaiingen van 
_genoemde Orda:nantie afgepend worden, tenzij de delve.rij 
gedeproklameerd is geworden. 

AFDELING II. 
ED~LE M~TALEN 

Ontdekicer s· 1·echt clairn.~ onder Ordonantie No. 3 
van 1904 zonder betaling van licentiegelden te 

houden mits hij dezel1'P- bewer'kt. 
8. In geval een ontdel&:er onder de voorzienin

gen van Ordonantie 1904 regelende het Mijnen 
van Edele Metalen of ene wet tot wijziging ervan voor 
deze claims beeft afgepend of na deze mocht dpennen 
waartoe hij als ontdekker krachtens voorgaande Ordonan
tie gerechtigd is, heeft of mocht hebben afgepend zal zijn 
recht om zulke claims zonder betaling van licentiegelden 
te houden geacht worden afhankelik te zijn van de voor
waarde dat hij zodanige claims overeenkomstig het hierna 
bepaalde ontgint. 

Kennis zes maanden van tevoren om begin te 
maken met bewerking van claints, bij nebreke 

waarvan licentiegelden verschuldigd zijn. 
~. In geval de ontdekker, binnen zes maanden na het af

pennen van bedoelde claims verzuimd zal hebhen ten ge
noege van het hoofd van het Mijndepartement daarop 
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isfaction of the Head of the Mines Department it shall 
be lawful for the latter to give notice in the Gazette 
transmitting a copy of the same registered· by rost to i,he 
last known address of the discove1~er that license fees will 
become due and payable on the said claims on a certain 
date being six months from the date of .such notice unless
prior to the first mentioned date the discoverer shall have 
commenced and shall continue to carry on mining opera
tions as aforesaid. 

Notice to work in case of cessation cf mining 
operations. 

10. If at any time after the commencement of mi11ing 
operations the discoverer shall cease to carry on the ~arne 
bona fide to the satisfaction of the Head of the l\1:ines
Department it shall be lawful for the latter to give notice 
in like manner as aforesaid that license fees will become 
due and payable on a certain date being six months fron1 
the date of the said notice unless prior to the first men
tioned date the discoverer shall have bona fide commenced 
and shall continue to carry on such operations as aforesaid 
to the satisfaction of the Head of Mines Department. 

License fees payable for six months or until work 
commenced. 

11. The license fees under the last two preceding sec-- · 
tions imposed shall respectively become due and payable 
on the dates mentioned in the aforesaid notices and shall 
continue to accrue due and payable for a period of not 
less than six months from the said date and after the
close of the said period unless and until the discoverer 
shall commence or recommence and shall continue to 
carry on mining operations as aforesaid in which case his
liability for the payment of license fees shall cease save 
in respect of any license moneys which may have accrued 
due prior to such commencement or recommencement. 

License fees to be payable on discove'!er' s claim.~ 
after elapse of five years from pegging. 

12. Notwithstanding· anything in this Act or the Min
ing of Precious Metals Ordinance, 1904, or any law 
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·"hona :fide" ontginningswerk aan te vangen, zal laatstge
no·emde bevoegd zijn in de Staatskoerant kennis te geven, 
onder verzending geregistreerd per post van een exempla::tr 
daarvan aan het laatst bekende adres van de ontdekker, dat 
lieentiegelden ter zake van genoemde claims op een zekere 
datum, zij1i.de zes maanden van af de datum van zodanige 
kennisgeving verschuldigd en opvorderbaar zullen zijn, 
tenzij de ontdekker voor eerstgenoemde datum ontg-in
.ningswerk zal hebben aangevangen en daarmede als be
paald zal voortgaan. 

Aanmaning om te werken in geval van staking 
van ontginningswerk. 

10. vVanneer te eniger tijd na het begin van ontginnings
·werk, de ontdekker zal ophouden "bona :fide" ten geno.ege 
van het Ho·ofd van het Mijndepartement ermede voort te 
g~an, zal laatstgenoemde hevo:egd zijn o·p gelijke wijze als 
hiervoren hepaald kennis te geven, dat licentiegelden op een 
zekere datum, zijnde zes maanden vanaf de datum van ge
no·emde kennisgeving verschuldigd en opvorderbaar zullen 
zijn tenzij de on±dekker voor eerstgenoemde datum ontgin
ningswerk als vo·orzegd ahona :fide" zal hebben aangevangen 

·en ten genoege van he·t Ho.ofd van het Mijndepaj_-tement 
daarmede za} voortgaan. 

Licentiegelden betaalbaar voor zes maanden of 
totdat met werk een begin gemaakt is. 

lL De licentiegelden opgelegd inge:vo,lge de twee voor
gaande sekties zullen respektievelik ve:rschuldigd en opvorder
baar z~jn op de datums v·ermeld in de geno.emde. kennisgevin
gen en zullen gedurende een tijdperk van niet minder dan 
.zes maanden vanaf genoemde datum en na het v.erlo.op van 
geze:gd tijdperk verschuldigd en opvorderba.ar zijn, tenzij en 
totdat de ontdekker ontginningswerk als hepaald zal aanvan
gen, of hervatten en ermede zal voortga.an, in welk geval 
zijne verbintenis tot betaling van lieent1ege1den zal ophou
den behoudens ten aanzien van licentiegelden die voo·r zoda
nige aanvang c,..£ hervatting verschuldigd zijD geworden. 

Licentiegelden verschuldigd op Ontdekker' s claims 
na verloop van vijj jar en na afpenning. 

12. Niettegenstaande ene of andere bepaling vervat in 
·deze W e~t of in de· 0-rdonantie 1904 over het Mijnen van 
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amending the same contained license fees shall become 
due and payable on an claims pegged off by discovere~s
as such under the said Ordinance on and after a certain 
date being five years from the date of the said pegging 
off. 

A mount and tirne of payment of license fees, and 
application of certain section of Ordinance 

No. 3 of 1904. 
13. All license fees payable under the provisions of this. 

Part of the Act shall be of the same amount and be pay
able monthlv in advance in like manner as set forth in 
section fifty~nine of the said Ordinance and in respect 
thereof and of the claims on which they are payable the 
provisions of sections sixty-five and sixty-six and of sec
tions eighty-five to eighty-nine inclusive of the said· 
Ordinance shall respectively apply as the case may be. 

Title. 

14. This Act may be cited as the "Discoverer's Claims. 
<Licenses) Act, 1908." 
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EdeJe Metalen of ene wijziging ervan zullen Licentie-gelden 
vers,chuldigd en opvorderbaar zijn op alle d.o,o·r O•ntdekkers 
a1s zodaJ!lJ:ige ingevolg.e genoemde Or,do.nantie afgepea::Lde 
claims, op en na een zekere datum zijnde vijf jaren na de 
datum van bedoelde afpennmg. 

Bedrag en tijd van betaling van licentiegelden 
en toepassing van zekere sektie van 

Ordonantie No. 3 van 1904 

13. Alle licentiegelden verschuldigd ingevolge de bepalin
gen van deze afdeling van deze W e:t, zullen van gelijk be
drag en op dezelfde wijze maandeliks vooru~t.betaalbaar zijn 
als ·omschreven in ,sekti·e 59 van geiil!o~emde Ordo·na;ntie en 
dienaangaande en ·t:m opzich te van de claims ter zake waar
van zij hetaalhaa.r zijn, zullen de voorzieningen van sekties 
65 en 66 en van sekties 85 tot en met s•ekties 89 van geno·em
de Ordoo:uaiil!tie r.espek·tievelik van toepas.sdng zijn, naar het 
geval mocht zijn. 

Benaming. 

14. Deze Wet mag worden aangeha.ald als de "Ontdekkers 
,Claims (Licentios) Ordonantie 1908." 
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AcT No. 10 of 1908 .. ] [Took effect 8th August, 1908. 

ACT 
To amend the Law relating to Gamblin~. 

(Assented to 30th July 1908.) 

Be it enacted by the King's l\Iost Excellent l\1ajesty 
by and with the advice and consent of the Legislative· 
Council and Legislative Assembly of the Orange River 
Colony as follows :-

vVinning money by cheating at gambling or 
wagering to be deemed theft. 

1. Any person who by fraud, unlawful device or ill 
practice 

(a) In playing at or with cards, dice, tables or other 
game, or 

(b) In bearing a part in the stakes, wagers or adven
tures or in betting on the sides or hands of 
those playing, or 

(c) In wagering on the event of any game, sport, 
pastime or exercise, 

wins from any person to himself or others money or any 
valuable thing, shall be guilty of the theft of such money 
or thing and shall be liable to the penalties hereinafter 
set forth. 

Persuading others to join in fraudulent or illegal 
gambling on railways or public vehicles 

an offence. 

2. All persons who shall persuade or endeavour to· 
persuade or conspire to persuade any other person to play 
in any railway premises. railway carriage or other public· 
vehic-le any game 
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WET No. 10 van 1908.] [Trad in werking 8 Aug. 1908. 

WET 
Tot wijziging van de Dobbelarijwet. 

(Goedgekeurd 30 Juli 1908.) 

ZIJ HE,T BE,PAALD door Zijne M:ajeste.it de Koning met 
ad vies en konsent van dB W et.gevende Ra:ad en de W et.ge
vcnde Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie, als 
volgt:-

H et winnen van geld door bedrog bij het dobbelen 
of wedden geacht Diefstal te zijn. 

1. En ieder die door middel van bedrog, slinkse kunstgre
pen o.f kwade praktijken, 

(a) bij het spelen van of met kaarten, dobbe1stenen, 
trik-trak of ander spel. 

(b) hij het deelneme:n ~a:an de inlagen, w,e:ddenschappen 
of gewaagde ondernemingen of bij het wedden ·>P 
de kanten of handen van de, spelers; of 

(c) bij hd wed den op de uitsla.g van een spel, sport, 
tijdverdrijf of oefening 

van een ander ten eige::1. of ten bate van anderen geld of een 
g-oed van waarde wint, zal schuldig zijn a.an diefstal van zulk 
geld of goed en zal onderhevig zijn aan de straffen hierna 
omschreven. 

H et overhalen van anderen om deel te nemen aan 
een vals of verboden spel op spoorwegen 

of in een openbaar ver'voermiddel 
is strafbaar. 

2. Alle die een ander overhalen of trachten over te halen 
of samenspannen om hem over te halen tot het spelen in 
een spo·orweglokaliteit, spoorwagen of ander openbaar ver
vuvoermiddel van een spel 
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(a) At which any marked cards, loaded dice or other 
fraudulent gan1bling appliance or any unlawful 
device or ill practice to the knowledge of the 
.llccused person (the onus of proof whereof to the 
contrary shall lie with the defendant) are used 
or in tended to be used or are in posse:::;sion of 
such persons or any of them ; or 

(b) which falls within the provisions of section 13 
of the Police Offences Ordinance, 1902, with 
intent that money or any valuable thing be won 
to themselves or others from such other persons, 

shall be guilty of a contravention of this section and 
liable to the penalties hereinafter set forth. 

Penalty. 

3. Any person convicted of the contravention of any 
of the foregoing provisions shall be liable for the first 
offence to a fine not exceeding £50 or in default of pay
ment to imprisonment with or without hard labour for 
a period not exceeding three months, and for a second or 
subsequent offence to imprison1nent with or without hard 
labour for a period not exceeding one year. 

Jurisdiction of Resident M'agistrates. 

4. Courts of Resident J\fagistrates .shall have jurisdic
tion to try any contravention of the provisions of this 
Act and to inflict any of the penalties therein prescribed. 

'Title. 

5. rl,his .Act may be cited as the Gambling (Fraudu-
1ent Practices) Act, 1908." 
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(a) waarbij met medeweten van de he.schuldigde (de 
bewij slast van he>t t.egendeel zal op de beklaagde 
rusten) gemerkte. kaa,rten, gevulde dobbelstenen of 
ander vals spelgereedschap of bedriegelike kunst
grepen gebezigd worden ,.of men voor'nemens }s 
zulke t.e bezigen, o·f in het hezit gevonden worden 
van zulke personen; of 

(b) hetwelk valt onder de bepalingen van sektie 13 van 
de Po.Jitieovertredingen Ordonnantie 1902, met 
hret oogmerk dat geld of goederen van waarde te 
hunne of , ten voordele van anderen zulk ander 
persoon a,fgewonnen worde, 

zullen schuldig zijn aan ene overt,reding van deze sektie en 
o:r..derhevig zijn aan de straffen hierna omschreven. 

Strafbepaling. 

3. Een ieder die wegens overtre.ding van een van de voor
gaande bepalingen veroordeeld y:ordt zal voor de eers.t.e over
treding onderhevig zijn aan ene boete van ten hoogste £50 
of bij wanbetaling aan gevangenisstraf met of zonder harde 
arbeid voor een tijdperK van t.en hoogste drie maanden, en 
voor een iweede of verd,ere overtreding aan gevangenis::;traf 
met of zonder ha;rde arbeid vo·or een tijdperk van ten hoog
ste een jaar. 

J urisdiktie van Resident M agistraten. 

4. Resident M:agistraatshoven zullen bevoegd zijn kennis 
te nemen van ovel'ltredingen van cle bepalingen van deze \Vet 
en de strafien daarin omschl'leven op t,e leggen. 

Benaming. 

5. Deze Wet mag worden aangehaald als de Dobbelari1 
(Bedriegelike Praktijken) Wet, 1908. 
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AcT No. 11 of 1908.] [Took ·effect 15th August, 1908. 

ACT 
To provide out of Treasury Balances for Extraordinary Expen

diture on certain Works and other Services. 

(Assented to 15th August, 1908.) 

Preamble. 

Whereas it is desirable to appropriate a portion of 
the balances in the hands of the Colonial Treasurer for 
the purpose of providing for certain Capital and other 
extraordinary expenditure for the bE>nefiL of the Colony: 

Be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, 
by and with the advica and consent of the Legislative 
Council, and Legislative Assembly of the Orange River 
Colony as follows:-

Power of Governo1· to authm·ise payment OJ certazn 
balances of moneys unapp1·opriated on 30th 

J~une, 1908. 

1. It shall be lawful for the Governor by warrant 
under his hand to authorise the Colonial Treasurer to 
issue and pay from time to time out of any balances 
remaining in his hands on the thirtieth day of June, 
1908, and not appropriated by Law for any other puroo~ 
pose, such s.ums of money as shall be required for the 
purposes expressed in the Schedule attached to this 
Act and more particularly ~pecified in the Additional 
Estimates of Extraordinary Expenditure. 

Money to be applied only to purposes set forth in 
Schedule. 

2. All sums of money issued under the provisions of 
this Act shall be applied to the purposes and services 
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\VET No. 11 van 1908.] [Trad in werking 15 Aug. 1908. 

WET 
Tot bestrijding nit Schatkistsaldos van Buitengewone Uitgaven 

in verband met zekere Werken en andere Diensten. 

( Goedgekeurd 15 Augustus 1908.) 

N aden1aal het wenselik is een dee! van de batige 
saldos in handen van de Koloniale Thesaurier te 
bestemmen ter voorziening in zeker Kapitaal en andere 
buitengewone uitgaven ten dienste van de Kolonie: 

Zij het bepaald door Zijne Majesteit de Koning met 
ad vies en konsent van de W etgevende Raad en de 
Wetgevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie 
als volgt :-

Bevocgdheid van Goeverneur orn machtiging te verlenen 
tot besteding van zelcere batige saldos waarover 

niet op 30 Juni, 1908 beschikt is. 

1. De Goeverneur is bevoegd bij volmacht onder 
zijn hand de Koloniale Thesaurier te machtigen van 
tijd tot tijd uit saldos op de dertigste dag van .J uni 1908 
onder hem berustende, en niet volgens Wet tot een 
ander doel aangewezen, zulke geldsommen te besteden 
·en te betalen, als benodigd zijn voor de doeleindcn om
schreven in de Bijlage van deze Wet en nader ge
specificeerd in de Actditionele Begroting van Buiten
gewone Uitgaven. 

1l:fiddelen slechts te u;oJ•dtn aangewend vom· de doeleinden 
ornsch1·even in Bijlage. 

2. Aile geldsommen krachtens de bepalingen van 
·deze Wet uitgegeven zullen worden aangewend voor de 
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set forth in the said Sohedule until the sam~ are com
pleted and shall not be used or apphed for any other 
purpose. 

Title. 

3. This Act may be cited for all purposes as the 
" Appropriation (Additional Extraordinary) Act, 1908.". 

SCHEDULE. 

Head of Extraordinary Estimates. 

A. Public Works ... 
B. New Grey College and University College 

Amount 
required .. 

£ 
4,231 

10,000 

£14,231 
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doeleinden en diensten omschreven in de Bijlage voormeld 
tot dezelve voltooid zijn en zullen niet voor een ander 
doel gebruikt of aangewend worden. 

Benaming. 

3. Deze Wet wordt voor aile doeleinden aangehaald 
als de" Appropriatie (Additionele Buitengewone) Wet, 
1908." 

BLJLAGE. 

Hoofd van Buitengewone Begroting 
A. Pu blieke W er ken 
B. Nieuwe Grey Kollege en th1iversiteit 

Kollege 

Benodigd 
Be drag. 
£4,231 

10,000 

14,231 
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AcT No. 12 of 1908.] [Took effect 15th August, 1908. 

ACT 
To amend the Customs Law of the Colony. 

(Assented to 15th August, 1908.) 

Whereas a Protocol has been entered into between the 
part'es to the Customs Union Convention set forth in 
Schedule A to the Customs Amendment Ordinance, 1906. 

And whereas in accordance therewith it is necessary to 
amend the said Schedule and the Tariff set forth in Sche · 
dule B to the Customs Consolidation Ordinance, 1903. 

BE IT EN AC':rED by the King's Most Exc~llent 
Majesty by and with the advice and consent o~ the Legis
lative Council and L·egislative Assembly of the Orange 
River Colony as follows :-

Ratification of Protocol. 

1. The protocol set forth in the Schedule to this Act is. 
hereby ratified and confirmed. 

Arnendment of Article II of Customs Union Convention 
and Tariff. 

2. (1) Article II of the Customs Union Convention ~s 
set forth in Schedule "A" to the Customs Amend
ment Ordinance 1906 shall be and is hereby amended 
by deleting the words '' within its ju:r;isdiction '' in 
the fifth line thereof. 

(2) The tariff set forth in Schedule "B" to the Customs 
Consolida.tion Ordinance 1903 being the Customs 
Union Tariff mentioned in the said Article II of the 
said Convention shall be and is hereby amended in 
the manner set forth in paragraph one of the Schedule 
to this Act from the words '' Class I '' to the end 
thereof and the alterations in the said tariff made 
thereby shall take effect on and after the promulga
tion of this Act. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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WET No. 12 van 1908.] [Trac1 in werking 15 Aug. 1908. 

WET 
Tot wijziging van de Doeanewet van de Kolonie. 

( Goedgekeurcl 15 Augustus 1908.) 

N ademaal een Protokol aangegaan is tussen de· 
partijen toegetreden tot de Tolverbond Konventie, vervat 
in Bijlnge A van de Doeane vVijzigings .. Qrdonantie, 1906. 

En nademaal het ingevolge dezelve noodzakelik is de 
voormelde Bijlage en het Tarief vervat in Bijlage B van. 
de Doeane Konsolidatie Ordonantie, 1903, te wijzigen. 

ZIJ HET BEP AALD door Zijne Majesteit de Koning 
met ·ad vies en konsent van de vV etgevende Raad en de 

• W etgevende Vergadering vam de Oranje Rivier Kolonie 
als volgt :-

Ratifikatie van Protokol. 
1. Het Protokol vervat in de Bijlage van deze Wet is

hierbij geratificeerd en bekrachtigd. 

vVijziging van Artikel II van Tolverbond Kon
ventie en Tarief. 

2. (1) Artikel II van de Tolv.erbond Konv.entie zoals
omschreven in Bijlage A van de Doeane Wijzigings-Or
donantie, 1906, wordt en is bij deze gewijzigd door de· 
woorden "binnen zijn jurisdiktie" in de vijfde vegel daar
van door te halen. 

(2) Het tarie.f vervat in Bijlage B van de Doeane Kon-
solidatie Ordonantie zijnde het Tolverbond Tarie.f ver
meld in het bedoeld Art,ikel II van de Konventie voor
noemd wordt en is bij deze gewijzigd als omsehreven in 
paragraaf een van de Bijlage van deze \Vet v.anaf de 
woorden '' Klas I'' tot het slot daarvan en de veranderin
gen daardoor in het vermeld tarief aangebracht verkrij~ren. 
bij en na afkondiging van deze \Vet verbind.ende kracht. 
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Further amendrnent of Convention. 

3. The said Customs Union Convention shall be further 
deemed to be amended in the n1.anner set forth in the 
remaining paragraphs of the said Schedule. 

Amendment of Customs Amendment Ordinance, 1906. 

4. (1) Sub-section (6) of Section jour of the Customs 
Amendm.ent Ordinance 1906 shall be and is hereby 
amended by the insertion of the words '' for home 
consumption '' after the words '' current value '' 
whe-re they occur for the second time. 

(2) Sub-section (7) of the said Section of the said Ordin
ance shall be and is hereby amended 

(a) by deleting the words "Tobacco or preparations 
of tobacco'' in the first line and substituting 
therefor the words "article or thjng" 

(b) by deleting all the words frmn "or" in the fourth 
line to "wheat" in the seventh line. 

Title. 

5. rrhis Act may be cited as the "Customs Union 
Amendment Act, 1908." 

SCHEDULE. 

PROTOCOI.i 

To the Customs Union Convention entered into between 
the Governments of the Colonies of the Cape of Good 
Hope, Natal, the Transvaal, the Orange River Colony 
and the Territory of Southern Rhodesia, which came 
into force ,in March, 1906. 

'WHEREAS in terms of Article XXIII of the South African 
Customs Union Convention, 1906, the Gov.ernment of the Transvaai 
gave notic-e of their .intention to retire from the Customs Union on 
the 30th day of June, 1908. 

AND WHEREAS at a Conference held at Pret<>ria and Cape Town 
in the month of May, 1908, .it was agreed between the plllrties to the 
said Customs Convention to continue the same ,subject to the con
ditions as set out her·eafter. 

AND WHEREAS in accordance with this decision the Govern
ment of the Transvaal hav·e withdrawn their notice of intention to 
retire from. the South African Cust<>ms Union on the 30th day of 
June, 1908. 
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Verdere Wijziging van Konventie. 
3. De voormelde Tolverbond Konventie wordt voorts. 

geacht overeenkomstig de w~jze omschreven in de reste
rende paragrafen van de bedoelde Bijlage gewijzigd te zijn. 

Wijziging van Doeane Wijzigings-Ordonantie, 1906. 

4. (1) Subsektie (6) van Sektie vier van de Doeane 
Wijzigings-Ordonantie 1906, wordt en is hierbij gewijzigd' 
door invoeging achter het woord "rnarktwaarde," waar 
bet voor de twe.ede keer voorkomt, van de woorden ''voor 
binnenlands verbruik.'' 

(2) Subsektie (7) van de genoemde Sektie van de Or
donantie voormeld wordt en is hierbij gewijzigd 

(a) door d:e woorden "Tabak of tabaksprep.araten" 
in de eerste regel door te halen en dezelve te ver
vangen door de woorden ' 'artikel of voorwer_l2,'' 

(b) door aUe woorden vanaf "of" ,in de vierde regel 
tot "tarwe " in de zevende regel door te halen. 

Bena.ming. 

5. Deze Wet wordt aangehaald als de "Tolverbond 
Wijzigingswet, 1908." 

BIJLAGE. 

PROTOKOL. 

'rot de Tolverboncl Konventie getroffen tnssen de Goe
vernementen van de Kolonies van de Kaap de Goede 
Hoop, Natal, Transvaal, de Oranje Rivier Kolonie en 
bet Gebied van Zuid Rhodesia, welke in Maart 1906 in 
werking trad. 

Nademaal het Goevernement van Transvaal overeenkomstig Arti
kel XXIII. van de Zuid Afrikaanse Tolvcrbond Konv·ent1e, 1906, kenniJs 
gaf van zijn voornemen om op -de 30ste dag ·van J uni, 1908, uit het 
TolveTbond te treden. 

En na.demaal, op een te Pretoria eil Kaapstad in de maand Mei, 
1908, gehouden Konf.erentie de tot de Tolkonventi.e voormeld toege
treden padijen onderling besloten hebben om dez·elve onder de hierna 
omsohr·even voorwaarden in .srtaald te houden, 

En nademaal het Goevernement van Transvaal overeenkomstig dit 
besluit zijn kennisgeving van uiJttreding uit het Zuid-Afrika·ans Tol-: 
verbond op de 30ste dag van Juni, 1908, teruggetrokken heeft, 
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His Exc-ellency the Governo.r of the Colony of the Cape of Good 
Hope, His Excellency the Governor of Natal, His Excellency the 
Governor of the Transvaal, His Excellency the Governor of the Orange 
River Colony and His Honour the Administrator of Southern Rho
desia, mutually, on behalf of their respective Governments, do. hereby 
signify their joint assent in terms of Article XXVI of the satd Con
·vention to the fo.llowing amendments therein, namely that 

I. Article II. ·words "within its jurisdiction" shall be deleted. 

CLASS I.-SPECIAL RATES Rebate upon 

I tern 1 shall be deleted 
I tern 4 shall be deleted and the following 

shall be substituted :-

goods the 
growth, 

produce, or 
manufacture 

DUTY. of the United 
Kingdom and 
reciprocating 

British 
Colonies . 

.£ s. d. £ s. d. 

Item 4. Beid.s, per lb. . . . . .. .. . .. . .. . G:} 1 
4 

or 25o/o ad valo1·em (whichever shall 
be the greater) ... 

Item 17 b (1) and (2) shall read as follows:-
B. (1) In the grain or raw, per 100 lbs. 2 

(2) Ground, malted or otherwise 
prepared, ine:h:ding samp per 100 
lbs. ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 2 9 

.Item 37b. Word "Glucose" shall be insert
ed after word ''Saccharum." 

.I tern 40 shall be deleted and the following 
shall be !Substituted :-
"Item 40. Vinegar, Extrads or Essen

"ces of Vinegar, Acid, Acetic and 
"Pyroligneous, per ga-llon of any 
"strength not exceeding the 
"strength of proof." 

(a) In bottles or other vessels of a 
capacity of not more tha-n one 
Imperial quart. per Imperial gal-
lon ............................. . 

(b) In la!r.ger veSisels or in bulk-per 
Imperial gallon ... ... ... ... ... ... 7 
And in additiM in .eifther c,a,se for 
each degree of stDength in excess of 
t.he strength of proof per degree 4 
Note.-Proof wi.U be held to be 
equal to € o/o of absolute acid and 
shall be determined in the manner 
prescribed by the Customs. 

3~'o 
as the 
case 

maybe 
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ZIJN EXCELLENTIE de Goeverneur van de Kolonie van de 
Ka.ap de Goede Hoop, Zijn Excellentie de Goeverneur van Natal, Z·ijn 
Excellentie de Goeverneur van Transvaal, Zijn Excellentie de Goever-. 
neur van de Ora.nje Rivi.er Kolonie en Zijn Hoog Edele de Adminh•tra
teur van Zuid Rhodesia hechten bij deze ov·er en weder, uit naam van 
hun betrokken Goevernementen, overeenkomstig Art. XXVI van de 
Konventie voormeld, ,hun onder1i.ng·e goedkeuring aan de volgende· 
wijzigingen daa.rvan, te weten : 

1 Artikel II. Woorden " binnen zijn jurisdikti.e" worden doorge· 
· ha.ald. 

KLAS I.-SPECIAAL TARIEF. 
Korting op 

goederen, het 
produkt, voort

brengsel of 
I~VOERRECHT, fabrikaat van 

Post 1. Wordt cioorgeha.ald. 

Post 4. Wordt doorg.ehaa.ld en vervangen 
door he·t volg·ende :-

P< st 4. Kralen per pond ... 
of 25 ~{, ad valorem, al naar gelang welk 
hoger is. 

Post 17. (b). (1) en (2) wordt gewijzigd als 
volgt :-

B. (1). In de korrel of rauw, per 100 pond 
(2) Gemalen, gemout, of op andere wij

ze be•werkt, met inbeg.rip van ge
stampte mielies per 100 pond ... 

Post 37 (b). Woor.d "Glucose" wordt inge
voegd achter het woord '' Sa.ccharum." 

Post 40. Wordt doorgehaald en vervan
gen door ·het volgende :-
,, Post 40, Azijn, Azijngee.st of Azijn 

extrakten, Azijn-Zuur en Hout
azijn, per gallon van sterkten niet 
tebovenga.a.nde de proefsterkte," 

(a) In botte.ls of and·ere v.aten van een in
houd van niet me·er dan -een Imperiale 
gallon ................................ . 

(b) In grotere vaten of in 't gros, per Im
periale gallon .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
en henevens' in ,j.eder geval voor ·elke 
sterktegraad ·bov.en de proef-st~rkte, 
per graad ............................. . 
Nota.-Proef wor·dt geacht gelijk te 

zijn aan 6 o/o van absoluut zuur en wordt 
vastg.es,t.eJ.d op de ·door het Tolka.ntoor voor
geschreven wijze. 

het Ver
eenigd Konink

rijk en recipro
oorende 

Kolonies .. 
£ E. d. £ S, d. 

6~d. !d. 
of 3 o/o 

respect--
tievelik 

2. 2d. 

2 9 3 

1 1 

7 

4 1'' 
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Item 5~. \Vords "not including Riding Saddles'' shall be delete·d. 

Item 56 shall be deleted :and the following sha.Il be substituted :
"Item 56. Shawls, Woollen," 

Item 74 word "Glucose" shall he deleted. 

Hem 105 word "Chloride" shall be deleted. 

Item 117 words " in bulk" shall he deleted. 

Item 121 words "and Zinc Fume, Dust and Shavings" shall be 
added at the end. 

1tem 126 words "and Fruit tree netting" shall be added at end. 

CLASS V.-FREE LIST. 

Item 139 words "Boracic Acid" 1shall be inserted after word 
"Borax " ; words "in bulk " ·shall be deleted. 

Hem 144 word "copra" shall .be inse•rted after word "cotton." 

Jt.em 147 shall be deleted and the following shall be substituted:-
"Item 147. Cups, Medals and other Trophies imported for 

"presentation as prizes at examinations, exhibitions, shows 
·'or other public competitions for skill or sport; for 
"bravery, good conduct, humanity, for excellence in art, 
"industry, invention, manufa.ctures, learning, science, 
"or for honourable or meritorious public .services, or for 
"rifle s·hooting by Imperial or Colonial forces, or reoog
" nised Rifle Associations, not being for the purpose of 
" ad vertis•ement ; provrl.ded that such articles shall on impor· 
"tation or delivery free from the Customs bear engraved 
"or otherwise indelibly marked on them the occasion 01 

" purpose for which they are presented." 

Item 159 ,shall be deleted and the following shall be substituted :-
" Item 159. Oils : palm, palm kernel, cotton •s1eed and cocoa

" nut, in ·bulk, for manufacturing purposes and under such 
"('vnditions and regulations as the Customs may pre
" scribe." 

Item 161 words "and wire" shall be added. 

Item 172 word "rennet" ,shaH he inserted. 

·2 Article XIV shall be deleted. 

·a. Articlf' XVI shall be deleted and the following shall be sub
stituted:-

.. Artir;le XVI (a). Any Colony or Territory belonging to the 
"Union may at any time levy a Customs duty unon Ale or 
"Bef'r l'!nd Blasting Compounds and Patent Medicine~. 
"and Ru lphuric Acid manufar•tured from Imported 
"mgredientR for other than the manufadure of PX

" plosives, the produce or manufacture of any other 
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Post 52. Woorden "met uitzondering van Rij-zadels" worden 
doo;rgeha.ald. 

Post 56 wordt doorgehaald en verva.nge.n door het volgende :-

"Post 56 Sjaals, Wollen." 

Post 74. Woord "Glucose" wordt ·doorgehaald. 

Post 105. Woord "Chloor" wordt door.gehaald. 

P.ost 117. Woorden " in 't gros " worden doorgehaald. 

Po1st 121. Woorden "·en zinkdamp .stof en spaanders" worden 
aan het slot toegevoeg.d. 

Post 126. Woorden "en Vruchtboom netwerk" worden aan het slot· 
toegevoegd. 

KLAS V.-VRIJ. 

Post 139 Woord "Boraxzuur" wordt achterhet woord "Borax" in
gevoeg·d ; woorden "in 't gros" word.en doorgehaald. 

Post 144. Woord " Copra" word•t achtm· woord "Katoen" inge
voegd. 

Posrt 147. Wor.dt doorgehaald en verva.ngen door het volgende :-
"Post 147. Bekem, Medaljes en a;ndere Tropeeen 1ngevoerd 

"te.r uitreiking als prijze.n bij examens, tentoonstellingen 
"of andere openbare wedstrijden in kundigheid of sport, 
" voor dappe~heid, goed .gedra.g, menslievendheid, voor 
'' uitmuntendheid op het ge•bie.d van kunst, nijverheid, 
" uitvinding, fabrikaten. kennis, wete.nschap, of voor eer
" voile of prijzens.waardige openbare diensten, of schiet
" weds·trijden van Imperiale of Koloniale leger-korpsen, 
"of van e.rke.nde schietv.ereniging·en, mits niet dienende 
"tot reklame : mi,ts deze voorwerpen bij hun invoer of 
"aflev·ering vrij van invoe.rrechte.n ·er op g·eQ'rave·erd of op 
"onuitwisba·re wijze gemerkt de gelegPnheid of ·het doeT 
"aanwijzen waarvoor zij aangeboden. zijn." 

Po·st 159 wordt. doorgehaald, en vervangen door het volgende :-
" Po·st 159. Oli-en : palm, paJmpit, katoenzaad en kokosnoot, 

"in ',t ~ros bestemd tot verwerking ·en overeenkomstig de 
" door het Tolkantoor vast te st·ellen voorwaarden en 
'' regulaties." 

Post 161. Woorden " en draad" worden toegevoegd. 

Post 172. Woord '' Rennet " word·t ingevoe.gd. 

2. Artikel XIV wordt doorgehaald. 

3 Art:ike1 XVI wordt doorgehaald en vervangen door het volgende :-
" Artikel XVI (a) Een Kolonie of gebied dat tot bet verbond 

toegetreden is, kan te allen tijde een Invoerreoht heffen 
van Ale en Bier en Spring"stofmengsels en Patent Genees
middelen, en Zwave.Jzuur uit andere hes.tanddeelen ver
vaardigd dan di,e, welke bij de vervaa.rdiging van ont
plofba.r-e stoff.en gehruikt wor.d.en en het produkt of fabri-
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"Colony or Territory in the Union not exceeding any 
"duty of excise which may be levied by the importing 
"Colony or Territory on the produce or manufacture of 
"articles of a like desm·iption produced or manufactured 
""':thin its own bo·rders. always provi-:led that such art
" ic:les from whatsoevel' part of the Union they may be 
" imported shall he liable to uniform duties." 

"(b). Where a duty of excise is levied on any article in any 
' Colony or Te.rritory belonging to the Union, such _article 
" may be removed unde.r Bond under terms of Art1cle 10 
" to any other Colony or Territory in the Union." 

"(c). Any Colony or Territory in the Union may levy a duty 
"of excise not exceeding 9s. pe;r proof gallon, with an al
" lowance for under proof down to 7's'. 6d. per gallon on 
"Spirits manufactur.ed from the produce o·f the vine with
" in its Jurisdiction and may impose a duty of Customs 
"not exceeding the amount of such duty of excise on such 
" Spirit the produce of the vine manufacture.d elsewhere 
''in the Union when ·imported into its Te11·ritory, always 
"provided that such spirits from' whatsoever part of the 
''Union they may be imported, ,s,hall be subject to a 
"uniform rate of duty." 

"(d) Each contracting party to the Convention may in regard 
'' t.o Spirits, othe.r than the produce of the vine manu
" factured wit-hin the Union, prohibit their importation if 
''the distillation of Spi,rits of a like kind, is prohibited 
"within its own jurisdiction, or levy a duty equal to that 

imposed on Spirits not the produce of thf' Union; if, 
"however, the distillation of such spirits is allowed in its 
"own Territory, a duty of excise shall be impos·ed the.reon 
"which s·hall not be le•ss than the highest rate of excise 
"imposed in any Colony 01: Territory in the Union on 
"Spirits d1i.stiUed from the produce of the vine, and the 
"Colony imposing such excise shall levy a Customs Duty 
"equa.l to 1such excise on such spirits produced elsewhere 
"in the Union on the importation into its Territory." 

"(e). It shall be lawfnl for any of thp, parties to this Conven
" t-ion to charge by way of surtax an additional duty on 
"non-Union Snirits and Patent Medicines for consumption 
" in its own Territory." 

'' (f). The impo;rtation ,into any part of the Union of Spirits 
"ma.nufactur.ed elsewliere within the Union shall be sub
" j·ect to such regula.tions a•s may be agreed on between 
"the re,speotive Governments." 

-4. Article XVIII words "of Union manufacture" shall be inserted 
after word "alcohol" and word " intended" shall be substituted 
for word "imported." 
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"(b) 

" (c). 

"(d) 

" (e) 

"(f) 

ToL VERBOXD \VrJZIGIXG. 

kaat zijn van €en of ander tot het Verbond behorende 
Kolonie of gebied niet te hoven gaa.nde de akzijnsbelrus·ti.ng, 
die door de Kolonie of het land, hetwelk de stoffen in
VQert, O'eheven wordt op .soortgelijke. produkten of fabri
katen, binnen zijn eigen grenzen voortgebra.cht of gefabri
ceerd, met di·en ver.sta.nde echter rlat dergelike waren, 
om het ·even, uit welk deel van het Tolverbond ingevoel·d, 
aan een uniforme belasting ond·erhevig zullen zijn." 

Wannee'l' akz•ijnsbe!a,sting in ·e·en tot het To.Jve-rbond toe
getrede.n Ko.lonie of gebied van een of ander &rtikel geheven 
wordt, kan zulk artikel onder pakhu:s-verband, overeen
komstig. rurt. 10, naar ·een ander tot het TolveTbond be
hore.nde Kolonie of land word.en vervoerd." 

Ieder tot het Tolverbond toe.getreden Kolonie of land kan 
een akzijnsbela.sting van hoogstens 9s·. per proef-gallon 
met e·en vermindering voor beneden-p:ro.ef tot 7s. 6d. per 
gallon op .gedistiUeerde vloeistoffen nit wijnstok-produkten 
binnen zijn ju6sdiktie vervaa·rdigd en kan een invoer
recht van niet meer dan het hedrag van zoodanige akzijns
belrusting heffen van zulke gedistille.erde vloeistof, wan
neer dezelve, ·elders in ·het gebied van het Verbond uit 
wijnstok-produkten vervaardigd z.ijnde, in zijn gebierl 
ingevoerd wordt, met d~en v.erstande steeds dat deze 
gedisWleerde vloeistoffen, om het even uit welk dee.} van 
het Verbond zij ing:evoerd zijn aan een uniforme belasting 
onder~evig zullen zijn." 

Ieder kontrakt.er.ende partij kan de invoer van gedisW
leer.de v.Ioeistoffen, niet zijnde wijnstok-produkten, bin
nen ·het To.lverbond vervaa.rdigd, v·e.rhi·eden, indien de 
distillatie van vloei·stoff·elll van soortgelike aard binnen 
haar e.ig·en gebied verboden is, of een belasting heffen van 
een gelijk hed•''l-'" als die. welke op gedistilleerde vloei
stoffen, niet zijnde het produkt van het Tolve!l'bond, ge
heven wordt: indien, echt·er. de rlistillatie van dergelike 
vloeistoffen binnen haar eigen gebied geomloofd is, wordt 
een akz,iinsbelas·ting da.rurvan geheven, bedrag·ende niet 
mind·er dan het maximum vam akzijns in ·een of runde·r tot 
het Verbond hehorende Kolonie of gebied van uit wijnstok
produkten gedistiJl.eerde vlo·eistoffen ge1heven, en d·e Kolo
nie, ·di·e zulke akzijnshelasting heft, zal ·ee·n met de akzijns
belasti,ng getlijk·staande belas•ting op zulke elder's binnen 
het Tolve·rbo.nd voortgebra.chte gedistille·erde vloeistoffen 
bij hun invoer binnen zijn g·ebied heffen." 

Ieder kontrakter·end.e paTtij is bevoegd bij wijze van sur
taks een bijkomende helasting te heffen v.an gedistille.erde 
vloeis•toffen, alsme.de Patent Geneesmiddelen, die niet bin
nen het To1verbond vervaardigd zijn, voor gehruik binnen 
haar e1igen geb~ed." 

De invoer naar ·een deel van het Verbond van gedistil
I.eerde, .eJd.ers binnen het Tolve·rbond ve·rvaardigde vloei
stoffen, i,s onde.rworpen a.an na.de'l' door de betrokken 
Goever.nementen vast te ·steUen regulaties." 

4. Artikel XVIII De woorden "van Verbonds-fahrikaat" worden 
achte·r het woot~d " alkohol " ingevoegd. en het woord " ingevoerd, 
wordt vervangen door het woord "alkohol." 
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5. Article XX. 'Vhere words "current value" occur for the second 
time the words '' for home consumption'' shall be inserted there
after. 

6. Article XXII the words "or of British Central Africa" shall be 
deleted. 

7. Artiole XXIII. shall be deleted and the following Article shall be 
substituted therefor. 

Article XXIII. The provis.ions of this Convention shall oon
" tinue in foroe until the 30th J unre, 1909, and thereafter for 
"periods of twelve months provided that any party thereto 
"may give not less than rthree months notice, either be
" fore or after 30th June, 1909, of its wish to amend the 
'' Conv·ention, or its int.ention to retire therefrom, &s from 
"the 30th June following such notice." 

8. Article XXIV shall be deleted 

!:l. Article XXVII words "of toha,.coo or preparations of toba-cco" and 
words "or flour. wheaten meal or pollard manufactured from other 
than South African wheat" &hall be deleted. 

10. The following Article shall be add·ed :-
"Article XXVIII. Any Colony or Territory in the Union may 

"grant a rebate or refund of duty on any raw, semi
" manufadur.ed or manufactured material used in the 
" manufacture of any artiole within its jurisdic-tion on 
"exportation to any country beyond the limits of the 
''Union." 

11. Sohedule "E" ·shall be del.eted. 
Given under my hand and the Public Seal of the Colony of the 

Cape of Good Hope at Cape Town this twenty second day of June, 
one thousand nine hundr·ed and eight. 

WALTER RELY-HUTCHINSON, 
Governor. 

Given under my hand and the Public Seal of the Colony of Natal, 
at Pieterma.ritzburg, t,his twenty third day of June, one thousand nine 
hundr·ed and eight. 

MATTHEW NATHAN, 
Governor. 

Given under my hand and the Public Seal of the Colony of t.he 
Transvaal, at P,r.etoria, this ninth day of June, one fhousand nine 
hundre-d and eight. 

SELBORNE, 
Governor 

Given unde·r my hand and the Public Seal of the Colony of the 
Orange Riv.er Colony, at Bloemfontein, this tenth day of June, one 
thousa.nd mne hundred and eight. 

HAMILTON GOOLD-ADAMS, 
Governor. 

Given under my hand and the Public S-eal of the Territory of 
Southern Rhodesia, at Salisbury, this seventeenth day of June, one 
thousand nine hundr·ed and eight. 

W. H. MILTON, 
Administrator. 
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5. Artikel XX. Zoo dikwils het woord "markt-waarde" voor de 
tweede keer aangetroffen wordt, worden de woorden '' voor 
binnenlands gebruik" daarachter gevoegd. 

·6. Artikel XXII. De woorden "of van Brits Gentraal Afrika" ver
vallen. 

7 Artikel XXIII wordt doorgehaald en vcrvangen door het volgende 
artikel :- · -

" .Artikel XXIII. De bepalinge:n ''an deze Konv.e.ntie blijven 
"van kraciht tot de 30s·te Juni, 1909 en v.ervolgens gedu
" rende termijnen van twaalf maa.nden in dier voege dat 
''ieder parr'tij hetZiij v66r of na 30 Juni, 1909 kennis kan 
"geven van haa1r wens om de Konve:ntie te wijzig-en, of 
"va.n baa~· voo-rnemen om va.n dezelv·e, ingaande op 30 

·" .Juni volgend·e op zulke kenni.sgeving, ont.slagen t·e zijn." 

8. Artikel XXIV wordt doorgehaald. 

9. Ar·tikel XXVII. De woorden "van tabak of tabakspreparaten" en 
de woorden "of fijn meel, tarwe meel, of zemel meel uit and·ere 
da.n Zuid-Afrikaan.se tarwe vervaardigd " vervallen. 

1.0. Het volgende artikel wordt toegevoegd :-
" Artikel XXVIII. Teder tot ;het Verbond behorende Kolonie 

-' of land kar. ~en korting of terugbetaling toestaan op 
"ruw, half-be'Werkt of bewerkt mate:cieel dat bij de ver
" vaardig~,n~ van ee'll of ander artikel binnen haar juris
'' diktie gebruikt wordt wanneer het naar e·en buiten bet 
'' ~rensgebied van bet Tolverbond gelegen land uitgevoerd 
"wordt." 

11. Bijlage "E" vervalt. 
Gegeven onder mijn hand en bet Openbaar Zegel van de Kolonie 

van de Kaap de Goede Hoop, te Kaapstad, deze 22ste dag va.n Juni, 
een duizend negen honderd en aoht 

WALTER RELY-HUTCHINSON, 
Goeve·rneur. 

Gegev·en onder miJ:ll hand en bet Openhaar Zegel van de Kolonie 
van N at.al, te Piete·rmaritzburg, deze 23ste dag va.n Juni, een duizend 
negen hondm·d en acbt. 

MATTHEW NATHAN, 
Goeverneur. 

Gegeven onder mijn ·hand en bet Openbaar Zege1 van de Kolonie 
van Transvaal, te Pr.etoria, dez·e 9de da.g VJ:~n Juni, een duizend negen 
'honderd en acbt. 

SELBORNE, 
Goeverneur. 

Gege..,.en onder mrJn 1hand en be•t Openbaar Zegel van de Kolonie 
van de Oranje Rivie·r Kolonie, te Bloemfontein, deze lOde dag van 
Juni, een duizend negen honderd •en acht. 

HAMILTON GOOLD-ADAMS, 
Goeverneur. 

Gegeven onder mijn hand ·en het Openbaar Zeg·el van de Kolonie 
va.n het Gebied van Zuid-Rhodes•ia, te Salisbury, deze 17de da.O' van 
Juni, ·een duizend negen honderd en acht. • o 

'V. H. MILTON. 
Administrateur 
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On behalf of His Majes,ty's, Government of Basutoland I hereby 
signify my assent to t.he protocol. 

Given und.er my thand and the Public Seal of Basutoland, at Pre
toria, this t,wenty-fourt·h day of July, one thousand nine hundred and 
eight. 

SELBORNE, 
High Commissioner. 

On behalf of His Majesty's Government of the Bechuanaland· 
Protectorate, I hereby ~signify my assent to the protocol. 

Given under my haJnd a.nd the Public .Seal of the Beohuanaland 
Protectorate, at Pretoria, this twenty-fourth day of July, one thousand· 
nine hundred a:nd eight. 

SELBORNE, 
High Commissioner. 

On behalf of His Majesty's Gov·ernment of the Territory of 
Swaziland, I hereby signify my assent to the proto:ol. 

Given under my hand a.nd the Puolic Seal of tohe Territory of 
Swazila,nd, at Pretoria, this twenty-fourth day of July, one thousand 
nine hundred and .eight. 

SELBORNE, 
High Commissioner. 

On behalf of His Majesty's Gov.ernment of Nmth Wes.tern Rho
desia (Barotziland), I hereby signify my assent to the protocol. 

Given under my thand and the Public Seal of Nort.h Western Rho
desia, at Pretoria, this twenty-fqurth day of July, one thousand nine
hundred and eight. 

SELBORNE. 
High Commissioner. 
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Namens Zijn Majesteit'1SJ Goevernement van Basutoland hecht ik 
bij deze mijn goodkeuring aan ihet protokol. 

Gep;even o.nd·er mijn hand en het Opeil!baa.r Zegei van Basutola.nd, 
te Pretoria, deze 24sten da,g van Juli, een duizend negen hond·erd en 
a.cht. 

SELBORNE, 
Hoge Kommiss:aris. 

Namen~> ·Zij.n Majesteit's Goev.ernement van het Beohuanaland 
ProtektoraaJt, heoht ik bij deze mij.n goedkeuring aan het protokol. 

Gegeven onder mijn hand en het Openbaar Zegel van het Beohuana
lana Protektoraat, te Pretoria, dew 24sten dag van Juli, een diuze.nd 
negen honderd en acht. 

SELBORNE, 
Hoge Kommiss:aris. 

N ameru; Q;ijn Majesteit's Goevernement van het .g.ebied van Swazi
land, hocht ik bij d·eze mijn goedkeuring a.a.n het protokol. 

:J.egeven onder mijn hand en het Openbaar Zegel van het Gebied 
van Swaziland, te Preto.ria, deze 24srten dag van Juli, een duiz·end negen 
honderd en aoh t. 

SELBORNE, 
Hoge Kommissaris. 

Namens Zijn Majesteit's Goe•vernement van Noord-Wes.telik Rho
desia (Barotziland), hecht ik bij deze mijn goedkeuring aan het 
protokol. 

Gegeven onder mijn hand en het Openhaar Zegel van Noord
·Westelik Rhodesia, te Pretoria, deze 24sten dag van Juli, een duizend 
negen hond·erd en a.cht. 

SELBORNE, 
Hoge Kommis.saris. 
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~\cT No. 13 of 1008. J [Took effect 29th August, 1908. 

ACT 
To provide for the Disposal of Crown Land not transferred to 

the Land Settlement Board. 

(Assented to 24th A-ugust, 1908.) 

BE IT EN ACTED by the King's l\fost Excellent 
l\lajesty by and vvith the advice and consent of the Legis
lative Council and Ijegislativ.e Assembly of the Orange 
River Colony as follows :-

Definitions. 
1. In the interpretation of this Act. 

"Crown Land" shaH mean any imn1ovable property 
he1ong-ing to the c~O\Vll in this Colony othel' th!ln 
that dir~cted to he transferrecl to the ·r"md ~ettle
ment Board under t.he ·rmwisions of the Orange 
Hivrr Co1on~r Constitution Letter<::. Patent Ul07. 

")finister'' ~lulll rnean the Commissioner of \Vorks 
L·ands and 1\fines. 

The Governor may lease Crown Land for terms over five 
years. 

2. It sha11 lw lawful for the Governor to let anv Crown 
I.Jand on lease for any period exceeding five yearsu on such 
conditions as he mav deem fit subject to the provisions 
of this Act. It shall be lawful for the Governor to sell 
exchange or otherwise alienate any Crown I.Jand not of 
sufficient extent to be occupied as a separate f:lrm. 

T 7u: J\T inister ma11 lease C-rown Land for ternt 
not exceeding five years. . 

3. It sha.ll be lawful for the Minister ~acting for and on 
heha1f of tl1e Governme·nt ·of this Colonv to enter into an 
ag-reement in writing with anv pers.on \~hom he mav ile.em 
suitable for the lease of any Crown lancl for any period not 
exceeding fil·c years. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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\VET No. 13 van 1908.] [Trad in werking 29 Aug. 1908. 

WET 
Regelende de wijze van beschikking over Kroonland dat niet 

aan bet Land Settlement Bestuur overgedragen is. 

( Goedgekeurd 24 A ugtUJtus 1908.) 

ZIJ HET BEPAALD door Zijn 1\Iaj~steit de Konif1g 
met advies en konsent van de vVetgevende Raad en de 
W etgevende V ergadering van de Oranje Rivier Kolonie 
als volgt :-

TVoordbepalingen. 

1. Bij het uitleggen van deze ·wet zal 
:'Kr.oonland" betekenen aile aan de Kroon toebehoren

de vaste goederen, die nie:t ingevolge de hepalingen 
Yan de Oranje Rivier Kolonie Open Bdef 1907 aa..n 
het Land Settlement Be:Situur overgedragen mo·et.en 
worden. 

"Minister" betekenen, de Minister van "\V erken, Land 
en Mijnen. 

De Goeverneur kan Kroonland uithuren voor ter
mijnen van meer dan vijf ja1'en. 

'2. De Goeverneur is ·Juevoegd Kroon land met 
inachtneming van bet bij deze Wet bepaalde voor ter
mijnen van meer dan vijf jaren onder zulke voorwaarclen 
als hij voegzaan1 oordeel~ te v·ethuren. De Goeverneur 
is bevoegd Kroonland dat niet van voldoende uitgestrekt
heid is om als een afzonderlike nlaats bewoond te worden 
te verkoopen, te verruilen of anderszins te vervreemden. 

De Minister kan Kroonland uithuren voor ter
m1jnen ni~t te bovengaande vij( jm·en. 

3. De ~inister is bevoegd n.amens het Goevernement 
va.n deze Ko.1onie: met ee:n ieg.elik die hij geschikt acht een 
overeenkomst in geschrifte vo-o-r de verhuririg van Kroon
land vo,or een termijn niet te bovenga.ancle: vijf jaren aan 
te ga.an. · ' · · 

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



162 CROWN LAND DISPOSAL. 

Conditions of lease by Minister. 

4. Everv such lease a,s. in the last section mentioned shall 
he granted on the conditions he["einafter set forth which 
shall be embodied therein in addition) to any further terms 
and conditions which may be ag~eed upo~ by the parties and 
which are no~t incnn:sistent with or repugn~nt to ·the forme·r: 
namely 

(a) The Rent shall be payable half-·year1y ana shaJl 
become due for the first half-vear six months 
after the date of the lease and lor each succeed
ing half-year six months after the date when the 
rent for the previous half-year became due. 

(b) The amount due shall be paid to the Resident Ma
gistrate ·nf the dist.rict in which the land is 
situated. 

(c) Should the rent for any half-year be more than 
three months in arrear the lVIinister may declare 
the lease to be forfeited, provided that no such 
declaration shall be made unless the lVI:inister 
shall have given to the lessee at least one month's 
notice in writing of his intention so to declare. 
On such declaration being made as aforesaid the 
land shall r.evert to the Government. 

(d) T'he less·ee shall not during the period of his 
tell!ancy cede, a.ssign or in any other manner dis
po·se of his lea·s·e o·r sublet or attempt to suble·t the 
Land or any portion thH["e,of without the co~sent in 
writing ·Of the Minister. 

(e) The less.ee shall not borrow money on the ~security of 
his interest in the lamd so loosed or any portion 
thereof. 

(£) The less.ee's interest in the land shall not be capable, 
during the currency of the loose, of be.ing hypothe
cated attached or taken in execution. 

(g) The lessee shall not cut down or destroy any trees 
on the land so· lea:Sed without the permission in 
writing of the Minis,te·r; provided that the lessee 
shall always be enti,tled to· UJS•e such natural dead 
wnod a.s there may be ·On the land from time to 
time f{Yl" fuel fOT domestic purposes. 
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Voorwaarden van huurkontrakt door Minister 
aangegaan. 

162 

4. Het in de voorgaande sektie v.ermeld huurkontrakt 
wordt vergund onder de navolge:nde voorwaard:en w.elke 
daarin opgenomen zullen worden, rnnverrnin.derd n.adere doo·r 
pa.rtij en getroffen bepa1ingen en vo~o,rwaarde:n, welke niet 
·onbestaa.nbaar of strijdig zijn met de voormelde; te we,ten. 

(a) de huurprijs is halfjaarliks betaalbaar en wordt, 
wat betreft bet eerste halfjaar opvorderbaar zes 
maanden na de datun1 van het huurkontrakt en 
ten opzichte van elk volgend halfjaar zes 
maanden na de datum waarop de huurprijs van 
bet voorafgaand halfjaar opvorderbaar wercl. 

(b) het verschuldigd bedrag wordt in hand en van de 
Reslident Ma.gistraa.t v&n het dis.trikt wa.arin de 
grond gelegen is gestort. 

(c) wanneer de huurprijs van een halfjaar meer 
dan drie maanden ten . achter is, kan de 
l\1inister de huur verbeurd verklaren, n1its geen 
dergelike verklaring gedaan worde tenzij de 
l\1inister minstens een .maand van te voren 
kennisgeving in geschifte aan de huurder van 
zijn voornemen alclus te verklaren gericht heeft. 
De verklaring clienoverecnkomstig- gedaan zijnde 
vervaJ.t de groncl aan bet G-oevernement. 

{d) de huurder mag geclurencle de hnurtijcl zoncler 
schriftelike vergunning van de :Minister zijn 
hnur-kontrakt niet ov;erdragen, afstaan of op 
enigerlei wijze erover beschikken of de groncl of 
een gecleelte ervan ond-erverhnren of trachten 
onder te verhuren, 

(e) de hu.~l'lder mag geen geld lenen op waarborg van 
zijn recht ·op de huurgl'lofilJd of een gedeelte ervan. 

(f) de huurder's recht op de grond is, gedurende he1t 
hesbaan. van de liuur, niet vathaa.r vom; verhand, 
inbes~lagne1mmg of exekutie. 

{g) de huurder zal geen bomen op de pachtgrond kap
pe.n of verniele:n. zonderr schrif·teli:ke v.errgunning van 
de Mllinister; hethoudens zijn rech:t om te .alien tijde 
n1atuurlik do10d hout da.t van tijd tot tijd ·op de 
grond te vinden is als brandstof voor buiselike doel
einden te gebruiken. 
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(h) The lessee shall not drive away, kill, catch, hunt,_ 
sell or destr:oy or othHrwis·e dispose of any game
on the land or knowingly permit any person so to 
do except in s·o far as may he specially provided for 
in the lease. 

Iu the event of the inso.Ivency of any lessee oc of any 
breach of the conditions contruined in subsootions (d), (e), 
(g), or (h) of this section or in the event of the conviction 
of any :Lessee of a;ny criminal offence punishable by death or 
imp:riso:nment without the ~option of a fine it shall be lawful 
for the Ministe'r to declarre the lease to be f·orf,eirted by giving 
to such le.ssee notice in writing to that effect a.nd the land 
shall thereupon revert to the Government. 

Applicants who are not landowners to be preferred. 

5. In considering the suitability of applicants for leases 
of any Cr.own Land under this Act the Minister shall as fa-r 
as may be give preference to such applicants as are not 
owners or occupiers of land in South Africa of over £fty 
morgen·in extent. 

Compensation for itnprovements. 

6. It shall be lawful for ~the Governor should ·he deem it 
advisable to oote'r into a.n agreeme:nt with any lessee under 
this Act providing for the payment of compensaJtion to such 
lessee on the expil'lation or fo.rfeiture of his 1e:ase for any 
buUdings, fence:S, dams, wens or other improv;ements made 
by him on the l:and during the currency of the lease. Such 
agreement shall spe·cify the nature a.nd extent of the im
provement cont.emplated the sum to be spent thereon and 
the ma.nner in which the amount of the cormpeil!Sation is to· 
b€ determined. 

No lessee un.de·r this Act shall be entitled to compensa
tion foil" any impr.ovements made by him except in accord
ance with an agreement entered into as aforesaid prior to
the making o£ such improvements. 

Leaalisation of leases of Crown Land her·etofore 
. granted. 

"1. Any agr·eement entet-ed into· by the Goverrunent of this 
Colo'll!J f·orr the le:a.se o.f Crown land prior to the promu1g-a
tion of this Act shall Ue deemed to ·he of force and ef£ect 
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(h) de huurder zal bet wild op de grond niet verdrij
ven, doden, vangen, jagen, verkopen of vernietigen 
of anderzins er over be,schikken of wil~~ns en we
tens iemancl zulks vergunnen, voor zove.r niet uit
drukkelike vo·o-rziening in het huurkontrakt ervoor 
gemaakt is. 

In geval van insolventie van de huurder of niet-nakoming 
Yan de voorwaarden ~omschreven in su bsekties. (d), (e), (g), of 
(b) van deze sektie of in geval van veroordeling van de huur
der ter zake van een misdruad wa.arop do,od- · of gevangenis
straf zonder de keuze van een bo·ete gesteld is, is de Minister 
.bevoegd de huur bij daartoe strekkende schriftelike op-
zegging aan de huurder verbeurd te verklaren zullende 
.bet land alsdan aan bet Goevernen1ent vervaUen. 

Applikanten die geen grondbezitters zijn hebben 
de voorkeur. 

5. Bij he>t beoordelen van de geschiktheid van personen 
·die aanzoek dro,en om de huur van Kroonland overeenkomstig 
deze \Vet geeft de Minis~ter zooveel doenlik de voorkeur aan 
aanzo,ekeTs die niet eigenaars of bezitters van grond in Zuid 
Afrika zijn van een uitgestrektheid van meer dan vijftig 
morgen. 

Vergoeding voor verbeteringen. 

6. De Goeverneur ris bcvo·egd desgeraden met een huurder 
onder deze Vv et een overeenko~mst te treffen regelende de be
taling van vergo,eding aan de huurder bij het einde of bij 
·verbeur.te va:rJJ zijn huur voor gebouwen, omheiningen, clam
men, putten of a.nclere verbete.ringen door hem gedurende 
de huurtijd a.ang;..ebracht. De overeenkomst omschrijft de 
a.ard en de omvang van de beo•ogde verbeteringen, de som 
daaman te worden best.eed en de wijze waarop het bedrag 
van de vergo.edin.g begroo.t wordt. 

Geen huurder onder deze \Vet is tot vergoeding voor 
verbeteringen door hem aarigebracht gerechtigd tenzij uit 
ho·ofde van een ·ove-reenkomst, getroffen als hiervoren be
paald alvo-rens de verbeteringen ~an!!ebracht worden. 

Erkenning va~., huurkontrakten 'Can K roonland 
voor deze aangegaan. 

7. Huurovercenkomsten va.n Kro·onla.nd do~or het Goever
nement van deze Kolonje v66r de afkondiging van deze \Vet 
aangegaan wo.rc1en geacht vt?rbindende kracht te hebben in 
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according to the terms and conditi•ons expressed therein and' 
the pi"ovisions of this Act &hall apply thereto in so far as 
they are no·t inconsistent with or repugnant to the said: 
terms and eonditions. 

Minerals reserved to the Crown. 

8. (1) All precious ston-es a.nd precious and base metals 
and other minerels in or upon any Crown land 
lea~ed sold or otherwis-e alienated under this Act 
together with ·the right .to enter up<m ·such li3ID.d 
and prospect for mine quarry or ·otherwise win the· 
same shall be reserved to the C:r:own, and the pro
vi~ions of seet:Uon seven of the "Mining of Ba~e· 
Metals Ordinance, 1904" shall not apply in case of 
such land. 

(2) In the event of any payable minerals being dis
covered on any Land leased under this Act the· 
Minister may terminate the said leas-e by g.iving 
three months notice in writing to the lessee to that 
eff·ect. 

(3) In the event of any such lease be!ng terminated as 
afore•said the less•e1e shall be entitled to compensa-· 
tion for the unexpired portion thereof. 
The said compensation shall be determined in 
accordance with any agreement entered into 
betwe1e'n the parrtie.s either before or after such ter
mination, o·r failing such agreement by al"bit:r:ation 
under the Expi"opriation of Lands and Arbitration 
ClauSJe:S Ordinanee, 1905. 

(4) Nothing in this se.ction contained shall be deemed 
to prohibit the occupier of any land leased sold or 
otherwise aiiena.t.ed under this Act from quarrying 
stone thereon for his own u~e. 

Title. 

9. This Act may be cited as the "Crown Land Disposa]: 
Act, 1908." 
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overeenste:rnming met de bepalingen ·en vo:orwaarden daarbi·; 
vastge1steld. Ret bij deze vV et bepa.alde voor zover niet Ol!lhe
cstaanbaa,r of strij dig met de be paling en en VO·O·rwaarden 
·vo·ormeld is op dezelve van toepa~s.sing. 

Deljstoffen aan de Kroon 'Coorbehouden . 

. 8. (1) Alle edelgesteenten en edele of oneclele metalen en 
andere delfstoffen in of op Kroonland clat ingevol
ge deze vV et verhuurd, verkocht of anderzins ver
vreemd wordt alsmede hlet recht van toegang tot 
zulk land en naar dezelve te prospekteren, mijnen 
delven, of dezelve op andere wijze tie winnen 
wordt aan de Kroon voorbehouden. Het bij sektie 
zeven van de "Ordonnantie omtrent het 1\!Iijnen 
van Onedele 1\!Ietalen 1904" bepaalde is ten op
zichte van zulk land van toepassing. 

·(2) Wanneer delfstoffen in betaalbare hoeveel1heid op 
een overeenkomstig deze Wet verhuurd land ont
dekt worden, kan de 1\!Iinister de huur doen op
houden bij een schrif~elike opzegging te dien ef
fekte drie maa11:den te voren aan de huurder ge
richt. 

·(3) \Vanneer de huur op de wijze hiervo:r2n omschre
ven geeindigd wordt is de huurder gerechtigd tot 
schadeloosstelling voor het niet verstreken tijd
perk ervan. 
De schadeloossteltling wordt overeenkornstig de 
tussen partijen v66r of na zulke beeindiging ge
troffen schikking begroot of bij gebreke van een 
schikking door scheidsrechterlike uitspraak over
eenkon1stig de "Grondonteig12ning en Arbitrage 
Ordon.antie 1905." 

(4) Niets in deze Wet vervat wordt geacht de bezitter 
van land, clat ingevolge deze vVet verhuurd, ver
koch t. of anderzins vervreemd is te beletten om 
daarop stenen voor eigen gebruik te breken. 

Benaming. 
9. Deze \Vet mag worden aangehaalcl als de "Kroon-

1and Beschikkingswet, 1908." 
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ACT No. 14 of 1908.] l Took effect 21th August, 1908. 

ACT 
To provide for the Establishment of Ports of Exit for the 

Export of Oversea Goods across the Western Boundary 
of this Colony. 

(Assented ta 24th August, 1908.) 

Preamble. 

\Vhcreas upon the twelfth day of February in the year 
H)OS a Convention was entered into between the Inter
Colonial Council and the Governm ~nts of tb~ Colonies of 
the Cape of Guod Hope and Nata1 for the construction 
and working of the Hamilton-Kimberley Railway, 

And whereas it if; nec')ssary to provide for the giving 
effect of the provisions of Article XV. of the said Conven-
tion. · · 

BE IT EN ACTED by the King's Most Excellent 
lVlajesty by and with the advice and consent of the Legis
lative Council and Legislative Assembly of the Orange· 
Hi ver Colony as follows :-

Governor !nay establish ports on Western boundary 
of thts Colony for export of oversea goods. 

1. It shall be lawful for the Governor by notice in thB 
Gazette to establish along the vV estern Boundary of this 
Colony extending from the Orange River in the south to 
the Vaal River in the north inland ports of exit and roads. 
~cading t~ereto ~hrough and by which alone any good& 
~mpor!ed Into this Colony. from oversea may be exported 
Into Cape Colony otherw1se than by railway acro"s the· 
\\·estern honndary of this Colony aa aforesaid. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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"WET No. 14 van 1908.1 [Trad in werking 29 Aug. 1908. 

WET 
Tot vaststelling van Uitvoerpoorten voor de Uitvoer van Over .. 

zeese Goederen over de Westergrens van deze Kolonie. 

( Goedg ekeurd 24 Augustus 1908.) 

lnleiding. 

Nademaal op de twaalfde dag van Februari van bet jaar 
~1908 een Konventie gesloten werd tus.sen de Interkoloniale 
Raad en de Goevernementen van de Kolonies van de 
Kaap de Goede H-oop en Natal in zake de aanleg en ex
ploitatie van de Hamilton-Kimberley Spoorweg. 

En nademaal het wenselik is voorziening te maken 
· voor het in werking stellen van het bepaalde bij Artikel 
XV van de bedoelde Konventie. 

ZIJ HET BEPAALD door Zijne Majesteit de Koning 
'met advies en konsent van de vVetgevende Raacl en ae 
vVetgevende: Vergadering van de Oranje Rivier Koloni(~ 
als volgt :-

Goeverneur bevoegd poorten aan de W estergrens van 
deze Kolonie voor uitvoer van overzeese goederen 

· vast te stellen. 

1. De Goeverneur is bevoegd bij kennisgeving in de 
8taatskoerant langs de westergrens van deze Kolonie lo
pende van de Oranje Rivier ten zuiden tot aan de 
Vaalrivier ten noorden, inlandse uitvoerpoorten en daar
heen leidende wegen vast te stellen, door en langs welke 
aileen van overzee in dtJze Kolonie ingevoerde goederen 
naar de Kaap Kolonie op andere wijze dan per spoor over 

·de westergrens van deze Kolonie als voormeld uitgevoerd 
•mogen worden. 
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Penalty for exporting oversea goods except by 
established ports. 

'2. Any person who by himself, his agent or servant 
shall export or attempt to export across the said boundary 
otherwise than by railway any goods imported from over
sea except by the ports and roads appointed as a~oresaid 
shall be liable on conviction to a. fine not exceedmg one 
hundred pounds or in default of payment to imprison
ment with or without nard labour for a period not e"'(ceed
ing six months and the said goods together with the mea~s 
of transit employed may be confiscated for the pubhc 
benefit. 

Power of search and detention. 

3. It shall be lawful for any member of the police or 
any Customs Officer or any other person duly appointed 
by the Governor in that behalf to stop any person found 
conveying any parcel, case, package or other receptacle 
and search such receptacles and to stop and search any 
vehicle or pack animal at or near the said boundary and 
not being on any road a.ppointed as aforesaid, and in case 
he have reason to believe that any goods found in any 
such parcel, case, package, or in or on such receptacle, 
vehicle or animal have been imported from oversea and 
are intended to be exported across the said boundary else
where than at any of the said ports to detain the said 
goods and .conveyances pending enquiry as to their place· 
of origin and destination, and in case of contravention 
of the last preceding section to institute a prosecution in· 
terms t.herof. 

Governor rnay make Regulations. 

4. (1) It shall be lawful for the Governor from time to· 
time to make, alter or repeal regulations for the better 
carrying out of the provisions and intention of this Act 
and of the said Article XV of the said Convention 
which said Article is in the Schedule hereto set forth and 
by such regulations to prescribe penalties for the contra
vention thereof. 

('2) Courts of Resident Magistrates shall have jurisdic-
tion to try any offences under this Act or the said regula
tions and to impose any penalties prescribed thereby. 
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Straj tegen uitvoer van overzeese goederen· 
tenzij. door vastgestelde poortt;n. 

2. Een ieder die persoonlik, door zijn agent of onder
geschikte van overzee ingevoerde goederen over de wester
grens op andere wijze dan per spoor tenzij door of langs 
de hiervoren vas.tgestelde poorten of wegen uitvoert of 
poogt uit te voeren, wordt bij veroordeling ges1raft met 
geldboete van hoogstens een honderd pond of bij wanbe
taling met gevangenis met of zonder harde arbeid van 
hoogstens zes maanden, zullende de goederen voormeld 
alsmede het gebezigd vervoermiddel ten algemene nutte 
verbeurd mogen worden verklaard. 

Recht van doorzoeking en aanhouding. 

3. Ieder po]itie- of doeanebeambte of and~r door de 
Goeverneur behoorlik te dier zake aangesteld persoon is 
bevoegd een ieder, die met een pakket, kist, pak of an
dere tot berging van goed dienend voorwerp aangetroffen 
wordt aan te houden en zulk voorwerp te doorzoeken en 
voertuigen of pakdieren zich bij of nabij de vonrmelde 
gr.ens en niet op een als voormeld voor.g.eschreven weg be
vindende, aan te houden en te doorzoeken, zullende hij, in
geval hij vermeent dat in zulk pakket, kist, pak of in of 
op zulk voorwerp voertuig of pakdier gevonden goederen 
van overzee ingevoerd en voor uitvoer over de voormelde 
grens elders dan door de bedoe1de poorten bestemd zij n, 
de goederen en vervoermiddelen onder zich houden hang
ende een onderzoek nopens hun plaats van herkomst en 
bestemming, en in geval van overtreding van de voor
gaande sektie een rechtsvervolging in termen daarvan in 
stellen. 

Goeverneur bevoegd Reglement vast te stellen. 

4. (1) De Goeverneur is bevoegd van tijd tot tijd regu
laties vast te stellen, te wijzigen of in te trekken ter betere 
uitvoering van de bepalingen en de strekking van deze 
Wet en van het vermeld Art.ikel XV van de· Konventie. 
welk APtikel in de Bijlage hiervan vervat is, en bij zulke 
regulaties straffen te bepalen tegen overtreding daarvan. 

(2) Resident Magistraatshoven zijn bevoegd inbreuk2n 
op deze Wet of op de regulaties voormeld te berechten en 
de straffen daarbij voorgeschreven toe te passen. 
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Title. 

5. This Act may be cited as the "Hamilton-Kimberley 
Railway Convention (Ports of Exit) Act, 1908.'' 

SCHEDULE. 

ARTICLE XV. 

Measures to prevent evasion of agreement by 
wagon competition. 

\Vith a view to preventing the conveyance of oversea 
traffic to Beaconsfield or other places in the Cape Colony 
partly by rail and partly by road the following measures 

shall be adopted by the Orange River Colony and Cape 
Colony Gpvernments :-

Inland ports oj Ent1·.'1J· 

(a) Inland ports of entry shall be established by the 
the two Governments concerned at or near the 
point where the Railway crosses the border; and 
at such other pla.ce or ubces as may be agreed 
upon. 

Collection of balance of charges. 

{b) If traffic originating oversea and carried to any 
point on the Hailway is carried by road from any 
place in the Orange River Colony into the Cape 
Colony the Cape Government may. when such 
traffic crosses the border. collect the difference 
between the transport charges by rail already 
earned and the through port rate, and may :tp
ply the proceeds in such manner as it may think 
fit. 

Necessary legislation. 

{c) r.rhe Cape ancl Orange River Colony Gov:ernment 
shall, with as little delay as possible, carry 
through such legislation as may be necessary for 
carrying the provisions and intention of this 
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Benaming. 

5. Deze vVet wordt aangebaalcl als de " Hainilton
Kimberley Spoorweg Konventie (Uitvoerpoorten) \Vet~ 
1908." 

BIJLAGE. 

ARTIKEL XV. 

1VI aatregelen tegen ontduiking van overeenkr.nrwt 
door wag ens. 

Tot bet tegengaan van bet vervoer van overzeese gcc
deren naar Beaconsfield of andere plekken van de Kaap 
I\:olonie ten dele per .spoor ten dele per straatweg, worden 
de volgende maatregelen door bet Goevernement van de 
Oranje Rivier en de Kaap Kolonie in bet werk gesteld :-

lnlandse lnvoerpoorten. 

(a) Inlandse invoerpoorten worden door de betrok
ken twee Goevernementen bij of nabij bet snij
punt van de spoorweg en de grens vastgesteld ~ 
en op andere nader onderling te bepalen plek
ken. 

lnvotdering van kostenverschil. 

(b) vVanneer goederen van overzeese oorsprong. 
welke tot een of ander punt op de spoorweg ver
voerd zijn, per straatweg van een of ander nlek 
in de OranJe Rivier Kolonie naar de Kaap 1\.o
lonie vervoerd worden, is bet Kaapse Goeverlle
nlent bevoegd, wanneer de goederen de grens 
overscbrijden, bet verscbil tussen de alreeds ver
diende spoorvracbt en bet doorpoort tarief in 
rekening te brengen, en met bet ingevorderde 
naar goeddunken te bandelen. 

Vereiste TV etgering . 

(c) De Goevernementen van de 1\.aap en clc Oran.ie, 
Rivier 1\.olonie zullen, zo spoedig mogelik de 
voor de handhaving van de bepalingen en strek
king van dit Artikel vereiste wetgeving invoeren. 
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Prevention of smuggling at Border. 

(d~ The Orange River Colony Government shall take 
such measures as may be necessary in co-opera
tion with the Cape Government, either by way 
of policing or otherwise, to ensure the proper 
and effective enforcement of the provisions and 
intention of this Article; the cost of policing 
within the Orange River Colony only to be borne 
by the Orange River Colony Government, and 
they shall render such assistance to the Cape 
Government as they are able for the purpose of 
assisting the Cape Government in recovering any 
sums of money that may be due on road trans
port under this Articl:e or for procuring convic
tions against those who may contravene the said 
law providing for inland ports of entry. 
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Tegengaan van grenssmokkelarij. 

(d) Het Goevernement van de Oranje Rivier Kolonie 
zal in overleg met het Kaapse Goevernement de 
ter verzekering van de behoorlike en doeltreffende 
handha ving van de benalingen en de strekking 
van dit Artikel gevorderde maatregelen nemen; 
hetzij door middel van politietoezicht of 
op andere wijze; de kosten van politie
toezicht binnen de Oranje Rivier Kolonie komen 
uitsluitend ten laste van bet Goevernement van 
de Oranje Rivier Kolonie, zullende de politie het 
Kaapse Goevernement naar vermogen bijstand 
verlenen door med.e te werken bij het invorderen 
van ingevolge dit Artikel op wegtransport ver
schuldigde gelden of bij het verkrijgen van ver
oordelingen van personen die de gemelde wet tot 
vaststelling van i nlandse invoerpoorten overtre
<len. 
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1m) INTER-Coijo~IAL CoKvExTroNs RATIFICATION. 

AcT No. 15 of 1908.] ['Took effect 21st November, 1908. 

ACT 
To ratify certain ConventiOns entered into by the Governm~nt 

of this Colony with the Government of the Transvaal relative 
to the joint working of the Railways in each Colony and to 
make provision for other matters consequent upon the ter· 
ruination of the Inter-Colonial Council. 

(Assented to '24th August, 1908. 

BE IT ENACTED by the King's l\Iost Excellent :Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative Coun
cil and Legislative Assembly of the Orange Hi \rer Colony as 
follows:-
. l1atification of Con'Uentions set forth in First and Second 

Schedules. 
1. rrhe conventions entered into Getween th(: Government 

of this Colony and the Government of the ~rransvaal dated 
the First day of June 1908, and set fortn respectively in the 
First and t;econd t)c11edules to t11i::; Act, are hereby ratitied 
and confirmed. 

incorporation of Railway Administration. 
2. (1) The Railway Administration knowu as the Central 

South African Hailways, which wi1l be tarried on 
and worked in terms of the convention set forth in 
the First Schedule to this Act, shall be in this 
Colony a body corporate and, under the name of 
the Central South African Railways, shall b2 
capable in law of suing and being sued, of acquir
ing, holding, and alienating movable and immov
able property and aH rights incidental to or in con
nection therewith' and of doing and performing all 
such acts and thing·s as bodies corporate n1ay by 
law do, subject to any law relating to the regulation 
and working of the railways adniinistered by it 
and to the provisions of the said convention. 

('2) All agreements. povvers of attonwy, and other 
\Vritten documents executed or signc•d during the· 
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WET No. 15 van 1908. J [Trad in werking 21 Nov. 1908. 

WET 
Tot ratifikatie van zekere Konventies gesloten door bet Goeverne· 

ment van deze Kolonie met bet Goevernement van de Transvaal 
betrekkelik de Gezamenlike Exploitatie van de Spoorwegen 
in ieder Kolonie voormeld en tot regeling van 8ndere aange
Iegenbeden naar aanleiding van de ontbinding van de Inter· 
koloniale Raad. 

(Goedgekeurd 24 Augustus 1908.) 

ZIJ HET BEP AALD door Zijnt> lVIajesteit de Koning 
·op en met advies van de Wetgevende Haad en de Wet
,gevende Vergadering Yan Oranje Rivier Kolonie als volgt :-

Ratifikatie van Konventie omschreven in Eer'8te en 
Tweede Bijlage. 

l. De Konventies gesloten tussen bet Goeverne ment 
van deze Kolonie en bet Goevernement van Transvaal 
gedagtekencl de Eerste da.g van J uni, 1908, en respek
tievelik omschrevcn in de Eerste £il '1\veecle Bijlage 
van dez.e \Vet, WOI."1leu uij Je;~.;e gera~ifieeerd en be
krachtig<l. 

Inkorpo-ratie van Spoorweg Administratie. 
2. (1) De Spoorweg Administratie bekend als de 

Centrale Zuidafrikaanse Spoorwegen, die overeen
komstig de Konventie omschreven in de Eers.te Bij
lage van deze Wet gevoerd en geexploiteerd zal wor
den, zal in deze Kolonie een Korporatie zijn en onder 
de benaming van de Centrale Zuidafrika.anse Spoor
wegen rechtelik bevoegd zijn om eisende en verweren
de in rechten op te treden, vaste en losse goederen, 
en daartoe betrekkelike of daarmede in verband staan
de rechten te verkrijgen, te bezitten en te vervrecm
den, en al datgene te verrichten waartoe korporaties in 
rechten bevoegd zijn, behoudens de wctten betrekke
lik de regeling en exploitatie van spoorwegen door de
zelve beheerd en de bepalingen van genoemde Koo
ventie. 

,2) Aile overeenkomsten, volmachten en andere 
dokumenten in geschrifte, staande de Tweede Kon-
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continuance of the said convention shall be valid 
and effectual if executed or signed on behalf of 
such Administration by the chairman of the Rail
way Board described in the said convention, and on 
the authority of the said Board, or by any person 
lawfully acting on its behalf. 

Appropriation of railway rerenue to railway purposes. 

3. Anything in the Orange River Colony Constitution 
Letters Patent H:l07 notwithstanding, all the revenues of 
the said Railway Administration fron1 ·whatever source 
arising within this Colony, shall, during the continuanQe of 
the convention set forth in the said First Schedule, be up
propria ted to the purposes, and in the manner, and by the 
Board, in such convention described. 

Indemnification of Treasurer and other persons concerned' 
in issue, collection and expenditure of revenues of Inter

Colonial Council, etc., after '2nd June, 1908. 

4. (1) Notwithstanding the termination of the Inter
Colonial Council on the second day of June 1908 ~ 
the Estimates of Expenditure approved by the said 
Council in respect of the services of the financial 
year 1907-8 shall remain of as full force and effect 
as if the said Council had continued to exist. 

('2) ~rhe Colonial Treasurer and all other persons con
cerned 
(a) in the issue of any moneys in pursuance of ~uch 
Estimates; or 
(b) in the collection, custody, and expenditure, up 
to the date of the coming into operation of this
Act, of such reveHG-::1:S a11C1 otiler receipts as were 
heretofore collected or expended by the said Coun
cil; or 
(c) in carrying on the administration of the Central 
South African Railways in accordance with the 
convention. set forth in the said :First Schedule; or 
(d) in the doing of all acts necessary for winding 
np the affairs of the said Council after the second 
day of J unA. 1908 ; 
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ventie verleden of getekend, zijn geldig en van waar
de, wanneer zij door de Voorzitter van bet Spoorweg
hestnur vermeld in genoemde Konventie of een namens 
hem wettelik handelend pen<oon nit naam van de Ad
ministratie verleLlen of geteken<l. ·zijn. 

Bestemming van Spoorweginkomsten voor Spoorweg
doeleinden. 

3. Niettegenstaande andere bepa1ingen in de Oranje 
Rivier Kolonie Konsiitutie Open Brief 1907, worden alle 
inkomsten van de vermelde Spoorweg Administratie,. 
om het even uit w.elke bron in deze Kolonie voort
vloeiend, staande de Konventie omscbreven in de 
genoem.de Eerste Bijlage besteed tot de diensten, en 
op de wijze, en door bet Bestuur in zodanige Konven
tie beschreven. 

Vrijwaring van Thesaurier en andere personen betrokken 
bij de uitgifte, inning en besteding van inkomsten 
van de I nterkoloniale Raad, enz., na ~ J uni, 1908. 

4. (1) Niettegenstaande de ontbinding van de 
Interkoloniale Ra.ad op de tweede dag van J uni 1908,. 
blijft de Begroting van Uitgaven door voormelde Raad 
in zake de diensten van bet Financi6el J aar 1907-8 
vastge.steld, van dezelfde kra.cht en geldigheid also£ 
de genoemde Raad was blijven voortbestaan. 

(2) De Koloniale Tbesaurier en aile andere perso-
nen betrokken bij : 

(a) de uitgifte van gelden ingevolge zulke be
groting; of 
(b) bij de inning, bewaring en besteding tot de 
datum toe van inwerkingtreding van deze Wet 
van inkomsten en andere ontvangsten die tot 
dusverre door de Raad voormeld geind of uitge
geven werden ; of 
(c) bij bet voeren van de Administratie va.n 
de Centrale Zuidafrikaanse Spoorwegen over· 
eenkomstig de Konventie omschrever:i in de ge· 
melde Eerste Bijlage; of 
(d) bij de verricbting van handelingen vereist 
voor de vereffening van de aangelegenbeden 
van de voornoemde Raad na de tweede dag 
van J uni 1908 ; 
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shall be and are hereby indemnified in respect of such acts 
or matters; as fully and effectually as if all such acts and 
matters had been in all respects lawful. 

Title and date of operation of Act. 

5. This Act may be cited for all purposes as the Inter
Colonial Conventions Ratification Act 1908 and shall not 

·come into operation unless and until the Governor shall, by 
proelamation in the Gazette, declare that it is His lVfajesty's 
pleasure not to disallow the Act, and thereafter it sh~ll come 
into operation on such date as the Governor may by hke pro
cla-mation declare. 

FIRST ~OHEDULE. 

CONVENTION 
Providing for the joint working and. administration of the Railways 

in the Transvaal and the Orange River Colony. · 

C ONVE:NTION made and entered into by and between 
vVILLIAl\I \VALDEGRAVE, EARL OF SELBORNE, a Mem

ber of His lVIajesty's Most Honourable Privy Council 1 Knight 
Grand Cross of the Most Distinguished Order of St. Michael 
:u1cl St. George, and Governor of the Transvaal and as such 
acting for and on behalf of the Government of the Transvaal 
(hereinafter referred to as ''the Transvaal Go
vernment") of the one paTt and HAMILTON GOOLD-ADAMS, 
Knight Grand Cross of the 1\ifost Distinguished Order of Saint 
l\Iichael and Saint George, Companion of the Most Honour
able Order of the Bath, Governor of the Orange River 
·Colony, and as such acting for and on behalf of the Govern
ment of the Orange River Colony (hereinafter referred to 
as " the Orange River Colony Government ") of the other 
part. 

vVITNESSETH : That whereas by a Convention (herein
after called "the First Convention") made between the 
parties hereto and bearing even elate herewith, provision has 
been made for the termination of the Inter-Colonial Council 
(.hereinafter referr~~ ~o as "the Council") and for the appor
twnment and· diVISIOn between the Governments of the 
·Tran.sv~aal and of the Orange River Colony of all the property 
adn11msterecl by or on the advice of the Council an :l aU its 

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



lNTER-KOLONIALE I\ONVEKTIES HATIFIKATIE. }(} 

worden en zijn bij deze gevrijwaa.rd ter zake van 
zulke handelingen en verrichtingen, even volledig en 
geldig, alsof de handelingen en verrichtingen in a lie 
opzichten overeenkomstig wet waxen geschied. 

Benaming en datum ran inwcrkingtreding ran TV et. 

5. Deze Wet mag voor alle floPlPinoPn -n·orcle1:1 nan
gehaald als de Interkoloniale Ratifikatie vVet 1908 en 
treedt niet in werking t.enzij en voordat de Goever
neur bij prokla,matie in de Staatskoerant zal ver~laren 
dat bet Zijn Majesteit behaagd heeft de Wet met af 
te keuren, en vervolgens treedt dezelve in werking 
op een door de Goeverneur bij een soortgelike prokla
matie nader vast te stellen datum. 

EERSTE SCHEDULE . 

. CONVENTIE 
Regelende de Gemeenschappelike Exploitatie en Administratie van &!e 

Spoorwegen in Transvaal en de Oranje Rivier Kolonie. 

K ON.VENTIE getroffen en gesloten tussen \V"ILLIAM 
\V"ALDEGRAVE GRAAF VAN SELBORNE, een lid van Ziine 

l\1ajesteits Edelachtbare Geheime Raad, en Ridder Groot 
· krnis van de verheven Orde van St. :Michael en St. George
Goeverneur van Transvaal, handelende voor en namens het 
Goevernement van Transvaal (hierna, genoemd ''het Goever
nement van Tr'ansvaal") ter eenre, en Hamilton Goold
Adams, Ridder Grootkruis van de verheven Orde van St. 
l\1ichael en St. George, Metgezel van ·ae RoogsteervolJe 
Bathorde Goeverneur van de Oranje Rivier1 Kolonie, handel
ende voor en namens het Goevernement van de Oranje Rivier 
Kolonie (hierna genoemd ''het Goevernement van de Oranje 
Rivier Kolonie") ter andere zijde. 

ZIJ HET KENNELIK : N ademaal bij een Konventie (hier
na genoemd "de Eerste Konventie") door de kontrakterende 
partijen geslot,en en van gelijke dagtekeniNg als deze. voor
ziening gemaakt is voor de ontbinding van de Interkoloniale 
Raad (hierna genoemd "de Raad") en voor de scheiding en 
deling tussen de Goevernementen van Transvaal en van 
de Oranje Rivier Kulonie van aile eigenc.lommen beheerd doo:rr-
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rights and liabilities in connection therewith in pursuance of 
the Transvaal Constitution Letters Patent 1906 and of the 
·Orange River Colony Constitution Letters Patent 1907 : 

And whereas the Governments of the said Colonies have 
agreed that from and after the termination of the Council 
the Railways now administered and worked by or or1 the ad
vice of the Council shall be administered and worked as one 
system subject to the pmviswns of this Convention, and 
-shall continue to be known as the Central South African Rail
ways; 

Now, THEREFORE, the parties t{) this Convention do 
hereby covenant and agree with each other in manner fol-
1owing, that is to say : 

Assets and Liabilities. 

1. On the second day of June. 1908 each Colony 
shall bring in and hand over for the purposes of this 
Convention to the Railway Board hereinafter provided 
for (and hereinafter referTed to as "the Board") all 
railways, railway equipment, and other railway assets, 
and all rights and liabilities in connection therewith, 
which were apportioned to it under the First Conven
tion, and the sa.me shall be recorded in the books and 
accounts of the· Central South African Railways (here
inafter• referred to as "the Administration") ; and the 
Board shall carry on the undertaking of the railways 
now administered and worked by or on the advice of 
the Council, exercise all financial powers in connec
tion with the Administration which were exercisable 
by the Treasurer or other officerr1 of the Council prior 
to its tern1ination in respect of such railways, satisfy 
-all lawful claims subsisting against, and enforce all 
lawful rights belonging to such railways at such date 
a.nd prosecute or defend all legal proceedings in respect 
of such claims or rights ; and all such claims as remain 
·unsatisfied and all such •rights as the Board is unable 
to enforce shall in the books and accounts to be 
kept in manner hereinafter provided, be adjusted be
tween the two Colonies in the. proportions of their 
several interests in such accounts under this Conven
tion. 
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of op ad vies van de Raad en van al deszelfs recbten en ver
bintenissen ter zake daarvan overeenkomstig de Transvaal 
Konstitutie Open Brief 1906 en de Oranje Rivier Kolonie
Konstitutie Open Brief 1907 : 

En nademaal de Goevernementen van voorzegde Ko
lonies onderling besloten bebben dat vanaf en na de ant
binding van de Raad de Spoorwegen tbans beheerd en ge
exploiteerd door of op advies van de Raad met inachtneming 
van de bepalingen van deze Konventie als een stels.el zullen 
worden beheerd en geexploiteerd en de benaming van Cen
trale Zuidafrikaanse Spoorwegen zullen blijven voeren 
ZO IS HET DERHALVE, dat de kontrakterende partiien· 
bij deze ondeding overeenkomen en zicb verbinden, a1s volgt. 
te weten :-

A ktiva en Passiva. 

1. Op de tweede dag van J uni 1908 zal iedere Ko
lonie ter uitvoering van deze Konventie inbrengen en 
aan bet Spoorwegbestuur bierna nader omscbreven 
(en voortaan genoemd ''het Bestuur' ') .<:tlle .spoorwe
gen, spoorwegmaterieel, en an(j.ere snoorweg-baten 
afleveren, en alle daartoe betrekkelike recbten en ver
bintenissen, welke baar uit krlacbte van de Eerste 
Konventie toebedc-eld worden, en van dezelve zal in 
de boeken en rekeningen van de Centrale Zuidafri
rikaanse Spoorwegen (bierna. genoemd "de Adminis
tratie") aantekening gebouden worden; en bet Be
stuur zal de spoorwe!I -onderneming tans bebeerd en 
geexploiteerd door of ingevolge advies van de Raad 
voortzetten, alle finantieele bevoegdheden in verb and 
met de Administratie uitoefenen, welke a an de Tbes
aurier of ander beambte van de Raad v66r deszelfs ant
binding ten aanzien van de spoorwegen toekwamen, 
aile wettige scbulden tegen zodanige spoorwegen vol-· 
doen en aile, wettige vorderingen dezelve op dien dag 
toekomende doen gel den, en zo eisende als verweren
de ter zake van zodanige vorderingen en 
scbulden in recbten verscbijnen; en aile zodanige 
scbulden die onvoldaan blijven alsmede vorderingen 
die bet Bestuur niet in staat is t-e· doen gelden zuilen 
in de boeken en rekeningen te worden gebouden op 
de wijze bierna naden omscbreven, tussen de twee· 
Kolonies naar evenredigbeid van baar afzonderlikn 
aandelen in zodanige rekeningen in termen van deze· 
Konventie vereffend worden. 
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NI anagenwnt vested in Board. 

Q. On and after the second day of June 1908 the. 
railwavs now admiDistered and worked by or on the 
ad vice u of the Council shall be administered and con
trolled as one railway system by a Board consisting 
of five persons, three of whom shall be nominated by 
the r:rransvaal Government and two by the Orange 
Hiver Colonv Government. Of the three nominated 
bv the Transvaa.l Government two at least shall be 
l\1inisters and of the two nominated by the Orange 
Hiver Colonv Government one a.t least shall be a 
2'dinister, an~l any vacancy on the Board shall from 
time to time be filled by the Government which ap
pointed the vacating member. 

It shall be competent for the Governments of the 
two Colonies by mutual consent to reduce the num
ber of the members of the Board from five t.o three. 
and if the Board is so reduced, one representative of 
each Colony to be named by the respective Govern
ments shall retire. 

3. The Government of either Colony may from 
time to time revoke any nomination to the Board 
made by it and, subject to the provisions of article 
ttco, nominate another person in place of the person 
\Yhose nomination is so revoked. · 

Chairman. 

4. The Board shall at its first meeting elect one of 
its members to be Chairman who shall hold office 
for one year but may be re-elected. He shall pre
side at all meetings of the Board; and when the votes 
are equal he, shall have a casting vote in addition to 
his deliberative vote. In the interval between meet
ings o~ the Board the Chairman shall have power to 
anthonse such acts as are necessary for the administra
tion of the railways, but he shall consult by corres
pondence or otl1erwise the other members of the 
Board on all matters of importance. 

1Fhen substitute may attend the Board. 

. 5. In ~ase an~7 member of the Board shall at any 
tune be mcapac1tated through illness or otherwise Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Beheer berust bij Bestuur. 
2. Open na de tweede dag van J uni 1908 worden de 

spoorwegen tans bebeerd en geexploiteerd door o£ in
gevolge ad vies van de naad als een spoorwegstelsel be
beerd en bestuurd dc.or een Bestuur bestaande uit
vijf periSonen, waarvan drie door het Goevernement 
van rrransvaal en twue door bet Goevernement van de 
Oranje Rivier Kolonie benoemd worden. lVIinstens 
twee van de drie door bet Goevernement van Trans
vaal benoemd, zullen Minist.ers zijn en minstens een
van de t.wee door bet Goeve.rnement van de Oranje 
Rivier Kolonie benoemd, zal een Minister. zijn en 
vakatures in bet Bestuur worden van tijd tot tijd ver
vuld door het Goevernement dat bet uitvallend lid 
benoemde. De Goevernementen van de twee Ko
lonies zijn bevoegd om met onderlinge toestemming 
het aantal leden van het Bestuur van vijf tot drie te 
verminderen, en bet Bestuur aldus verminderd zijn
de, treedt een door de· betrokken Goevernementen aan 
te wijzen veT:tegenwoordiger van ieder Kolonie af. 

3. Het Goevernement van ieder Kolonie kan van tiid 
tot tijd een door hetzelve gedane benoeming op, 
bet Bestuur berroepen en met. inacbtneming . van 
bet bij artikel twee bepaalde in de plaats van de oer
soon, wiens benoeming aldus herroepen is een ander· 
persoon benoemen. 

. V oorzitter. 
4. Het Bestuur verkiest ov zijn eerste vergadering 

een uit zijn midden als Voorzitter, die zijn bediening 
gedurende een jaar bekleedt, doch berkiesbaar is. Hii 

· fungeert als Voorzitter op aile vergaderingen, en beeft 
bij staking van stemmen ee:o beslissende stem boven 
en bebalve zijn beraadslagende stem. Gedurende 
bet tijdsver•loop tussen de vergaderingen van bet Be
stuur is de Voorzitt.er bevoegd macbtiging te verlenen 
tot bet verricbten van al betgeen nodig is voor bet 
beheer van de spoorwegen, doch is gebouden scbrifte
lik of anderzins met de overige bestuursleden ten op
zicbte van aile zaken van aanbelang in overleg te tre
den. 

W anneer plaatsvervanger Bestuur•svergadering kan 
bijwonen. 

5. -In geval een bestuurslid te eniger tijd door ziekte 
of · anderzins verhinderd is een vergadering of ver--
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from attending a meeting or meetings of the Board, 
the Government which nominated such member may 
nomrnate another person to act as a member of the 
Board during such incapacity and the person so tem
porarily nominated shall be entitled to attend meetings 
of the Board and to vote thereat until such time as 
the incapacitated member resumes his duties on the 
Board. \Nhenever for like ·reasons the Chairman is 
incapacitated from exercising his functions under this 
Convention the members .of the Boa.rd for the time 
being shall elect one of their number to act as Chair-

1nan. 

Quorum. 

6. The quorum of the Board shall be three members 
if the Board consists of five; and two members if the 
Board consists of three. 'rhe- quorum shall ahvays 
include the Chairman or Acting Chairman. 

1-I eadquarters place of meeting. 

7. 'rhe headquarters of the Administration shall be 
in Johannesburg. The ordinary meetings of the 
Board shall be held at the headquarters unless it shall 
·be otherwise decided from time to time by the Board. 

8. The Board shall hold an ordinary meeting not 
Jess than once every month, and such extraordinary 
meetings as may be necessary for the proper con
duct of its business. The meetings of the Board 
shall take place on such dates as the Board may de
-termine. Due notice of all meetings shall be given 
iio every member. 

Domicilium c.itandi et executandi in Bloemfontein. 

9. The Board shall appoint a domicilium citandi et 
.executandi in Bloemfontein where all legal process 
direct.ed against the Administration in the Orange 
River Colony may be served. 

Powers of Board. 

!~· \Vi~hout prejudice to the general powers of ad
mlmstratwn and control vested in the Board by article 
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gaderingen van bet Bestuur bij te won en, kan bet 
Goevernement, dat zodanig lid benoemde, een an
der persoon benoemen om tij dens de duur van zulke 
verhindering als bestuurslid te' fungeren, en de al
dus tijdelik benoemde persoon is gerechtigd de be
stuursvergaderingen bij te wonen en daarin zijn stem 
uit te brengen tot tijd en wijle bet verhinderd lid zijn 
funkties hervat. Zo dikwerf de Voorzitter inge
volge soortelike oorzaken verhinderd is zijn bij deze 
Konventie omschreven funkties waar te nemen kiezen 
de dan dienstdoende leden een uit hun midden om het 
voorzitterschap waar te nemen. 

Quorum. 
6. Het quorum van bet Bestuur wordt gevormd 

door' drie leden, indien bet Bestuur uit vijf bestaat en 
nit twee indien het Bestuur nit drie bestaat. In bet 
quorum is altijd de Voorzitter of \Vaarnemende Voor
zi tter begrepen. 

H oofdplaats ran Bijeenkomsten. 
7. De hoofdzetel van de Administratie zal in ,Jo

hannesburg zijn. De gewone vergade,ringen van het 
Bestuur worden ter nlaatse van bet hoofdkwartier ge
houden tenzij bet Bestuur van tijd tot tijd anders 
mocht bepalen. 

8. Het Bestuur belegt minstens eenmaal in ieder 
maand een gewone vergadering, en zovele buitenge
wone vergaderingen als voor de behoorlik2 behandeling 
van zijn zaken vereist zijn. De bestuursvergaderingen 
worden op nader door het Bestuur te bepalen dagen 
gehouden. Aan ieder lid wordt behoorlik kennis ge
geven van aile vergaderingen. 

"'' Domicilium citandi et executandi'' te Bloemfontein. 

9. Het · Bestuur kiest een domicilium citandi. et 
executandi te Bloemfontein alwaar aile gevechtelike 
stukken in zaken waarin de Administratie betrokken 
Is gediend kunnen worden. 

Bevoegdheden van Bestuur. 

10. Onverminde,rd de algemene bevoegdheid van 
behe.er en toezicht aan het Bestuur krachtens Artikel 
twee hiervan toekomende en andere bevoegdheden 

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



175 lNTER-CoijONIAL CoxvE~TIONS RATIFICATION. 

two hereof and the other powers herein conferred, it is. 
hereby expressly declared that the Board shall have 
the following powers, that is to say, power 

(a) to enter into agreements with any Govern
ment or any person or body of persons whether
corporate or unincorporate, and whether in the 
Transvaal or the Orange River Colony or else
where in connection with matters affecting or 
incidental to the administering or the working 
or the control of any railways and other works; 

(b) to acquire or to construct or to negotiate 
with any Government, OT person or body of 
persons whether corporate or unincorporate, for 
the acquisition or construction of lines of rail
way, and to complete arrangements conceTning 
the same subject to ratification by the Parlia
ment or Parliaments of the Colony or' Colonie& 
in which the line is situate or to be constructed, 
or if the line be wholly within one Colony, sub
ject to the ratification only of tae Parliament 
of that Colony; but such ratification shall not 
be necessary with reference to sidings or short 
branch lines to mines and other works if the 
cost of such sidings or branch lines does not 
exceed fifty thousand pounds in any one case :-

(c) to fix and alter from time to time the rates
and fares and other charges on the railways ; 

(d) to acquire by purchase, lease expropriation· 
or otherwise land, servitudes, water or other 
rights for railway purposes, and to procure nro
per registration thereof in the Colony, in which· 
such land, servitudes or rights are situate ; 

(e) to appoint and a.t their discretion to remove· 
or suspend such officers and servants as may 
from time to time be necessary and to fix andi 
determine their duties, salaries and emolu-
ments; 
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a.an hetzelve bij deze toegekend. wordt hierbij uit
drukkelik verklaard dat het Bestuur de navolgende 
bevoegdheden zal bezitten, te weten, de bevoegdheid 

(a) om met andere Goevernementen, oer
sonen of pe:rsoonslichan1en, hetzij geinkorpo
reerd of niet geinkorporeerd. en om het even 
of in Transvaal, de Oranje Rivier Kolonie of 
elders, overeenkomsten aan te gaan in Yerband 
met zaken rakende of betrekkelik tot het be
beer. de exnloitatie van of kontrole over spoor
wegen en ande~e werken ; 
(b) om spoorw.eglijnen te verwerven of aan te 
leggen of met Goevernementen, personen of 
persoonslichamen, hetzij geinkorporeerd of niet 
geinkorporeerd, en om het even of in Transvaal, 
de Oranje Rivier Kolonie of elders in onder
handeling te treden en desbetreffende .schik
kingen te voltooien onder nadere goedkeuring
van het Parlement of de Parlementen van de 
Kolonie of Kolonies waarin de lijn gelegen is 
of aangelegd zal ·worden, of indien de lijn ge
he.el binnen de grenzen van een Kolonie ligt, 
alsdan slechts onder nadere goedkeuring van 
het Parlement van zodanige Kolonie; behou
dens dat· zulk goedkeuring niet vereist is ten 
opzichte van halten .of korte taklijnen naar 
mi.inen of ande·rre werken. indien de kosten van 
zodanige halten of taklijnen in een of ander 
geval de sam van vijftig duizend pond niet te 
boven gaan; 
(c) om van tijd tot tiid de vracht- en vervoer
prijzen en andere heffingen op de spoorwegen 
vast te stellen en te wijzigen ; 
(d) om bij -.;,vijze van aankoop, huur, onteige
ning of anderzins land, sPrvituten. water of an
dere rechten ten dienste van spoorwegen te 
venverven en de hehoorlike registr!atie daarvan 
in de Kolonie te bezorgen, waarin zulk land, 
servitut.en of rechten gelegen ziin: 
rc) om de beambten en ondergeschHden, welke 
van tijd tot tijd benocligd mochten zijn aan te 
stellen en te hnnner bescheidenh~id te ontslaan 
of in hun bediening te schorsen en dcrzelver 
pliehten. bezoldigi ng en emolumenten Yast te 
stellen en te regclcn ; 
Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



176 INTER-COLONIAL CONVENTIONS RATIFICATION. 

(j) to appoint at.torneys .Qr agents for the con
duct of any portion of the Administration's: 
business; 

(g) to control the finances of the Administra
tion, and to prepa~e the Railway Budget here
inafter referred to ; 

(h) to enter into all such negotiations and con
tmcts and rescind and vary all such contracts. 
and generally to execute and do all such acts, 
deeds and things for and on behalf of the Ad
ministration as it may consider expedient for 
or in :velation to any of the matters aforesaid, 
or for the better carrying out of the objects and 
purposes of this Convention. 

Incorporation of Administration. 

11. Each Government undertakes to introduce and 
cause to be pa.ssed into law by the Parliament of its 
Colony at a session thereof during the present calen
dar year a Bill providing that the Administration shall 
be a body corporate with power to sue and be sued 
in its corporate name, to hold property and do all such 
other acts and things as bodies corpor·ate may by law 
do, and to further provide that aU ag~ee·ments, powers 
of attorney, and other written documents shall be 
valid and effectual if made and signed on behalf of 
the Administration by the Chairman or any person 
lawfully a.cting on his be.half. 

General Manager. 

12. The Railways shall be managed by a General 
Manager who shall have charg.e of the whole of the 
Rail ways under the directions and instructions from 
time to time given by the Boa.rd or by the Chairman. 

General Manager's Annual Report. 

13. The General lVfanager shall submit an annual 
report to the Board. to be laid before the Parliaments 
of both Colonies, thrlough their respective Govern-
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(j) om proku~eurs of zaakwaarnemers aan te 
stellen ter behartiging van een of ander onder
dee! van de werkkring van de Administratie ; 
(g) om de .geldmiddelen van de Administratie 
te kontroleren, en de hierna v:ermelde Spoor
wegbegvoting op te maken ; 
(h) om ·aile zodanige onderhandelingen en kon
trakten aan te gaan en aile zodanige kont.rak
ten te ontbinden en te wijzigen en in het alge
meen aile zodanige handelingen, akten en 
aangelegenheden v:oor1 en namens de Adminis
tratie te verrichten. die hun voor of betrekke
lik de voormelde onderwe;rpen, of voor de betere 
handha ving, naar inhoud en st;rekking, van 
deze Konventie wenselik voorkomen. 

Inkorporatie van Administratie. 

11. Ieder Goevernement verbindt zich om een 
W etsontwerp in te dienen ·en door het Parlement van 
zijn Kolonie in een zitting daarvan gedurende het 
lopende kalenderjaar als Wet te doen aannemen. 
waarbij bepaald wordt dat de Administratie een ko;r
poratie zal zijn met bevoegdheid om in haar korpora.
tieven naam zo eisende· als verwerende in rechten te 
verschijnen, eig.endom te bezitten en aile handelingen 
en zaken te verrichten, waari.oe ko;rporaties re.chtelik 

· bevoegd zijn, en waarbij voorts vastgesteld wordt dat 
alle schrift.elike stukken geldig en van waarde zullen 
zijn wanneer zij door de· Voorzitter of een persoon 
wettiglik namens hem handelende, in naam van de 
Administ:r\atie verleden en ondert.ekend zijn. 

Direkteur-Generaal. 

12. De Spoorwegen_worden beheerd door een Direk
teur-Generaal aan wiens zorg het gehele Spoorwegnet 
toevertrouwd is, onderworpen aan de voorschriften en 
de instrukties van tijd tot. tijd door het Bestuur of 
de Voorlzitter gegeve11. 

.T aar7£ks verslag van Direkteur-Generaal. 

13. De Direkt.eur-Genera.al legt een ja.arliks ver
slag aan het Bestuur over om aan de Parleme1~ten 
van beide Kolonies door de zorg van haar respekt1eve 
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ments. dealing with the state of traffic, with the ap-
proximate cost and earnings in respect of goods and 
passengers respectivBly carried during the previous
year, with the general condition of the lines and ac
commodation for the traffic, and generally with such 
other matters as may be deemed expedient. 

A uditOT. 

14. There. shall be an Auditor for the Railways who 
shall be appointed and removeable by ·the Govern
ments of both Colonies and may be suspended on the 
ground of incompetence or misbehaviour by the Board, 
subject to confirmation by the Govermments of the 
two Colonies. 

Auditor's Report. 

15. The Board shall require the Auditor to sub
mit an annual report with regard to the previous
financial year and sueh report .shall be laid before the 
Parliaments of both Colonies through their respective 
Governments. Such report shall certify that the 
AuditoTi has examined the balance-sheet of the Ad
ministration a.nd the accounts connected there.with. 
and that he has satisfied himself that the regulations 
with regard to the audit of and accounting for and 
recording of railway revenues have been properly ob
served, and that in his opinion the balance-sheet a-nd 
accounts are correct. · 

He shall also renort to the Board f-rlom time to time 
whether in his oninion t-he checks for the time being 
observed are sufficient or otherwise; he shall further 
report upon such other matters as the Board may from 
time to time require. 

The Board shall have oower to prepare r1egulations 
not inconsistent with this Convention for more nar
ticnlarly defining the srope of the Auditor's duties. 
Such regulations shaH become operative only when 
approved by the Governments of both Colonies. 
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Goevernementen voorgelegd te worden, lopende over 
de staraJt van het Spoorwegverkeer, met opga,ve ten 
naa,ste bij van de onkosten en inkoms~ten in verband 
met het vervoer van goede:ren en reizigers respektie
velik gedurende het -afgelopen jaar, van de algemene 
staat van de lijnen en de regeling betrekkelik het 
spoorwegverkeer en, in het algemeen van zulke an
derle onderwerpen als wenselik mocht voorkomen. 

Auditeur. 
14. Er zal ziin een Auditeur voor de Spoorwegen, 

die door de Goevernementen van heiden Kolonies aan
gesteld wordt en afzetbaar is, en op grond van onbe- . 
kwaamheid of wangedrag door het Bestuur, onder 
na.dere goedkeuring van de twee Kolonies in ZIJne 
bediening geschorst kan worden. 

A uditeur' s verslag. 

15. Het Bestuur zal van de Auditeur overleggi:1g 
-van een ja\arliks verslag betrekkelik bet afgelopen 
financieel ja-ar vorderen, zulk versla,g aan de Parle
menten van beide l{olonies door de zorg van haar 
·r-espektieve Goevernementen te wo~den voorgelegd. 
Het verslag eertifioeert dat de Auditeur de balans
rekening van de Administ,ratie en de daartoe betrek
kelike rekeningen nag~ezien, en zich verge wist heeft, 
dat de regula ties om trent de kontrole, de verantwoor
ding en het boeken van s:poorweginkomsten behoor
lik na,geie,efd zijn en dat zijns erachtens de balansre
'kening en rekeningen kor-rekt zijn. 

Hij rapporteert mede van tijd tot tijd aan het Be
stuur of volgens zijn oordeel de bestaande wijze van 
kont,role a,l d'an niet voldoende is; hij rapporteert 
voorts van tijd tot tijd ten onzichte van zulke ande~e 
aange1egenheden a,IJ:~ het Bestuur van tijd tot tijd 
1nocht verlangen. 

Het Bestuur is bevoegd regulaties, niet onbestaan
baar met deze Konventie, vast te stellen waarbij de 
werkkring van de Auditeur nader omschreven wordt. 
De regulaties voorn1eld verkrijgen eerst verbindende 
kracht wanneer zij door de Goevernementen van 
beide Kolonies goedgekeurd zijn. 
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Accounts. 

16. (a) The books and accounts of the Adminis
tration shall be kept in such manner as to reflect from 
time to time the respective intBrests of the Transvaal 
and Orange River Colony in the assets and obliga
tions of the Administration, and on the termina.tion 
of this Convention .such interests shall be apportioned 
between the two Colonies accotdingly. 

(b) Rolling stock provided from or after the first 
day of July 1908 shall be apportioned from ~in:e to 
time in the books and accounts of the Administra
tion, as to engines on the average engine mileage in 
the two Colonies and as to other irolling stock on the 
average vehicle mileage for the several descriptions of 
rolling stock. 

17. Each Government agrees that the other Go
vernment may instruct its Auditor-G-eneral from time 
to time to investigate the books and accounts of the 
Administration and to examine its records. in order 
to ascertain whether an Bccur•ate account of the re
Rpective interests and obligations of each Colony 1s 
kept. -

Surplus of deficiency. 

18. (a) The profits of the Administration \\·hich 
shall remain after1 provision has been made out of 
the railway earnings for working. a-dministration, 
maintenance and for interest, redemption and other 
charges upon railwa.y capital and other necessary ex
penditure shall, so far as the same extend and sub
ject to any legitimate prior charge be applied to the 
payment of the interest, sinking fund and manage
ment charges of that portion not included in the rail
way capital account of the loan raised under the 
Transvaal Guaranteed Loan Ordinance 1903. 

(b) If the railway earnings are not sufficient to 
cover the working and other necess:uy expenditure 
referred to in paragraph (a), then the Government 
of each Co1ony shall make good the shortfall in pro-
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Boekhouding. 

16. (a) De boeken en rekeningen van de Admi
nistratie worden in dier voege gehouden dnt zij van 
tijd tot tijd de respektieve aandelen van de Transvaal 
en Oranje Rivier Kolonie in de aktiva en passiva van 
de Adminis.t,rntie aanwiizen, en bii ontbinding van 
deze Konventie worden zulke aandelen dienovereen
komstig aan de twee Kolonie:s toegedeeld. 

(b) Rollend materieel vana.f of na de eerste dag 
van Juli 1908 aangescr1a . .Ct, wordt van tijd tot tijd in 
de boeken en rekeningen va.n de .Administratie toege
deeld, wat betreft lokomotieven op de grondslag van 
de gemiddelde lokomotief-mijlschaal in de twee l{o
lonies, en ten aanzien van a.nder rollend materieel op 
de grondslag van de gemidde1de voertuig-mijlsehaal 
voor de onderscheiden soorten van rollend materieel. 

17. Het Goevernement ter e.enre verbindt zich om 
aan het Goevernement ter andere zijde toe te staan 
om zijn Auditeur-Generaal van tijd tot tijd te machtig
en de boeken en rekeningen van de Administratie te 
.onderzoeken en haar bewijsstukken nate gaan, ten einde 
zich te vergewissen of nauwkeurig hoek van de respek
tieve aandelen van ieder Kolonie in aktiva en passiva 
gehouden wordt. 

Ot1erschot of Telwrt. 

18. (a) De door de Administratie behaalde win
-sten, welke overschieten nadat uit de spoorwegont
vangst~n voorziening geinaakt is voor de kosten van 
exploitatie, administratie, onderhoud en voor inte
.rest, a.mortisatie en andere vorderingen tegen spoor
wegkapitaal en voor verdere noodzakelike uitgaven 
·worden, tot het beloop ervan en behoudens wettige 
bevoorrechte vorderingen, besteed tot beta ling van de 
.interest, de onkosten van het .schulddelgingsfonds en 
-van beheer van dat gedeelte van de lening aangegaan 
luachtens de Transvaal Gewaarbm·gde Lening Or
donantie, 1903, hetwelk niet in de spoorwegkapitaal
rekening begrepen is. 

(b) Indien de spoorweg ontvangsten ontoereikend 
.zijn om de exploitatie- en andere noodzakelike uitga
ven vermeld in pa.ragraaf (a) te bestrijden, a.lsdan 
.zal het Goevernement van ieder Kolonie het tekort 
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portion to the amount of its interests in the railway 
capital account as existing during the year of such 
shortfall. 

(c) If the railway earnings are sufficient to cover 
such working and other necessary- expenditure re
ferred to in paragraph (a) but there are no profits 
or the profits are. not sufficient to meet the whole of 
the interest, sinking fund payments and management 
charges on the portion above referTed to of the said 
loan the deficiency shall be made good by each Colony 
in proportion to the share of the Guaranteed Loan 
for which it is liable under the First Convention. 

(d) If the profits after providing for the working 
and other necessary expenditure are moTe than suffi
cient to cover the whole of the interest, sinking fund 
payments, and management charges upon such por
tion of the loan, the surplus shaH be devoted to the 
purposes of the Administration. 

Budget. 

19. The Railway Estimates of Revenue and Ex
penditure shall be prepared annually by the Board 
after consultation with the Governments of both 
Colonies and shall through the Government of each 
Colony be laid on the tables of both Houses of Par
lianlent of each Colony during its ordinary session. 
Each Government undertakes to introduce and cause 
to be passed into law as soon as nossible after the 
date of this Convention a Bill providing that notwith
standing anything in the Constitutjfn1 Letters Patent 
of the two Colonies the revenues of the Administra
tion shall during the existence of this Convention be 
appropriated in aecordance with the last preceding 
article and pending such legislation the Government 
of each Colony- agrees that such revenues shall be 
so appropriated. 

Rene1.cals and Betterment. 

:30. The Board sha,Jl make adequate provision in the 
Railway Budget for Renewals and Betterment. 
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dekken in verhouding van het bedrag van zijn aan
deel in de spoorweg-kapitaalrekening zooals de·zelve 
~staat gedurendA bet ja.ar van bet tekort. 

(c) Indien de spoonv-egontvangsten toereikend zi_j n 
of de exploita.tie- en ,a,nQ.ere noodza-kelike . uitgaven 

. vermeld in paragra.af (a) tA best.rijden, d~ winst of de 
winsten eebt.er .ontoereikeDd zijn om het voile bedrag 
van de interest, de stortingen in het schulddelgingsfonds 
en de kosten van beheer van het biervoren vermeld ge
deelte van de bedoelde lening te bekost.igen, zal bet 
t.ekort door ieder Kolonie in ve:rhouding tot baar aan
deel in de Gewaarborgde Lening waarvoor dezelve in-

-gevolge- de Eerste Konventie aanspraakelik is gedekt 
worden. 

(d)- Indien de winsten lla bekostiging van de ex
ploitatie- en andere noodzakelike uitgaven meer dan 
toereikend zijn om bet voile bedrag van de interest, 
de stortingen in bet scbulddelgingsfonds en de kosten 
van beheer van bet vermelde gedeelte van de lening 
te dekken, wordt bet overschot besteed tot de doel
einden van de Administratie. 

Begroting. 

19. De Spoorwegbegrotin.g van Inkomsten en Uit
gaven wordt jaa.rliks door bet Bestuur na ruggespraak 
met de Goevernementen van beide Kolonies va.s-tge
steld en wordt rloor bet Goevernement van ieder Ko
lonie aan beide Huizen van Parlement van ieder Ko
lonie tijdens zijn gewone zitting voorgelegd. Ieder 
Goevernement vArbindt zich om ten spoedigste na 
de dagtekening van deze Konventie een vVetsontwerp 
in te dienen en te doen aannemen bepalende dat niet
tegensta.a nJe een of andere voorziening in de Konsti
tutie Open Brieven van de twee Kolonies, de inkom
ste11 Vf1u de Administratie staande deze Konventie 
overeenkomstig voorgaand a.rtikel aangewend zullen 
worden en bet Goevernement van ieder Koloni~ ver
bindt zicb om in afwa.cbting van zodanige vVet de 
inkomsten dienovereenkomstig aan te wenden. 

FI_ernieu?'?t~ng en V crbeteringen. 

20. Het Bestuur zal in de Spoorwegbegroting be
hoorlike voorziening maken voor Hernieuwingen en 
Verbeteringen. 
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Construction of competing line. 

21. (a) Neither Government shall during the exis
tence of this Convention construct or sanction the 
construction of any line of railway in its territory· 
which in the opinion of the Board is likely to compete 
with any line or lines of the Administration; the· 
Board shall be the sole judge as to whether any con
templated line is likely so to compete. 

(b) If one Government desires to construct or sanc
tion the construction of a line which in the opinion 
of the Board is not likely to compete with any line 
or lines of the Administration but which the Board 
does not wish to constr11ct upon joint account, Ruch 
Governn1ent may construct such line or arrange for 
its construction either by private enterprise upon 
terms approved by the Board, .or by the Board. In 
the event of its const·ruction by the Board. the funds 
necessary therefor shall be found by such Govern
ment and the line shall be constructed and worked 
by the Board at the risk and cost of that Government. 
Such Government shall receive the revenue earned bv 
the line after payment of the \Vorking expenses and 
other charges, and shall be liable for interest and re-
demption on the capital cost of the line. Such Go
vernment shall also make good to the Board quarterly 
any shortfall of working expenses and other charges 
if the revenue derived from any such line is insufficient 
to meet the costs of its working and other expenses 
incidental thereto. Upon the statement of t:he Chief 
Acconntant of the Administration the pavment of snch 
shor1tfall, whether estimated or actual, sha 11 forthwith 
be made. subject to any ::.dj,,strnPnt when the ncconnts 
are finally certified by the Auditor for the Railways. 

(c) r.rhe Board shall havp- the right at any time to 
take nver and work upon joint account any line or 
lines constructed by or on behalf of eithe-r' Govern
ment. Every agreement for the construction of any· 
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Aanleg t1an mededingende lijn. 

21. (a) Geen van beide Goevernementen zal 
::;taande de Konventie b1nnen zijn grondgebied een 
spoorweglijn aanlegg·en of de aanleg ervan toela.ten 
van welke naar bet om·deel van bet Bestuur konkur
rentie met een lijn of lijnen van de Administra.tie te 
duchten is; bet Bestuur beoordeelt in bet hoogste res
sort of v.an een beoogde lijn al dan niet dusdanige 
mededinging te duchten is. 

\b) In geval een Goevernement een lijn wenst aan 
te leggen of derzelver aanleg goed te keuren van wel
ke naar bet oordeel van het Bestuur geen konkurren
tie met een lijn of lijnen van de Administratie te 
duchten is, die bet Bestuur echter niet voor gemeen
scha ppelike rekening wenst aan te leggen, kan bet 
(1-oevernement de aanleg van zulke lijn zelf ter hand 
nemen of voor de aanleg ervan, hetzij met particulie
ren onder door bet Bestunr goedgekeurde voorwaar
den, of met het Be.stuur, een overeenkomst treffen. 
In geval van a.anleg e:rvan door het Bestuur, worden 
de daarvoor benodigde geldmiddelen door bet Goe
vernement voormeld bezorgd en de lijn wordt door 
het Be.stuur aangelegd en geexploiteerd voor rekening 
en ten koste van bet Goevernement voornoemd. Aan 
bet Goevernement in kwestie wordt de winst door 
de lijn gemaakt uitgekeerd na aftrek van de exploi
tatiekosten en andere uitgaven, en betzelve is aan
-sprakelik voor de interest en de afiossing van de ka
pitaalkosten van de lijn. Ret Goevernement stort te
vens ieder kwartaal bet bedrag van bet tekort op de 
.exploitatiekosten en andere uitgaven in banden van 
bet Bestuur, wanneer de inkomsten van zodanige lijn 
ontoereikend ziin om de kosten van exploitatie ervan 
en andere bijkom.stige uitga.ven te dekken. Op de ver-
klaring van de Roofd-boekhouder van de Administra
iie zal de starting van bet bedrag van het tekort on
verwijld ge:schieden, onderworpen ecbter aan nadere 
regeling wanneer de rekeningen door de Auditeur 
van de Administratie finaal gecertificeerd worden. 

(c) Het Bestuur is bevoegd te allen tijde een lijn 
·of lijnen door of van wege een van beide Goeverne
n1Pnten aangele~d over te nemen en voor gemeen-
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line by private enterprise shall contain a condition 
reserving the right of expropriation thereof or, in the 
case of a line constructed or acquir.ed by eithe(l'! Go
vernment, a condition for its incorporation in the rail
ways of the Administration. 

Railway legislation. 

22. Each Government undertakes to use its utmost 
endeavours t.o secure uniformity in all legislation 
affecting railways in its territory. To secure that 
object no Bill prejudicially affecting or imposing bur
dens or restrictions upon rail ways in their working 
or management shall be introduced by or receive the 
support of the Government of one Colony with
out the consent of the Government of the other 
Colony, and in the event o.f the Government of that 
Colony giving such consent, it shall undertake to in
troduce intD and cause to be passed into law by the 
Parliament of that Colony a Bill as far as po-ssible 
simultaneously with the introduction of the Bill in the 
Parliament of the other Colony and in terms similar 
to those of such Bill. 

Conventions and Agreentents. 

23. All Conventions and Agreements made and en
tered into by or on behalf of the Central South African 
Hailways prior to the date of the First Convention, 
with any Uovernment, or person or body of persons, 
corporate or unincorporate~ having reference to the 
railwavs in both Colonies or either of them shall dur
ing th'"'e continuance of this Convention be respected, 
observed, and carried into effect by the Board ; and 
on the termination of this Convention every such Con
vention or Agreement shall be taken over and respec
ted by the Colony to which it directly applies, and 
the parties thereto shall do such matters and things 
as may be reasonably necessary for carrying the pro-
visions of this article into effect. · -

Duration of Convention. 

24. This Convention shall come into force from 
the second day of June 1908 and shall continue (1f 
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komst voor de aanleg van een lijn door particuliere 
onderneming zal een klausule bevatten waarbij bet 
recht van onteigening ervan voorbebouden wordt of, 
in geval een liin door een van beide Goevernementen 
aangelegd of verworven is, een klausnle regelende 
baar inkorporatie met de spoorwegen van· de Admi
nistratie. 

Spoorwegwetgeving. 

22. Ieder Goevernement verbindt zicb naar zijn 
beste vermogen zorg te dragen voor bet verkrijgen 
van eenheid in alle wetgeving op bet stuk van spoor
wegen in zijn gebied. Ter bereiking van dit doel zal 
geen wetsontwerp, dat een nadelige uitwerking heeft 
op spoorwegen of ten aanzien van hun exploita.tie of 
beheer lasten of beperkingen oplegt, door bet Goever
nement van een Kolonie zonder toestemming van de 
andere Kolonie jngediend of ondersteund worden, en 
in geval bet Goevernement van de Kolonie in kwestie 
deze toestemming geeft verbindt bet zicb om een 
wetsontwerp, zover doenlik, gelijktijdig met de indie
ning van bet W etsontwerp bij bet Parlement van de 
andere Kolonie en van soortgelike termen als die van 
zodanig wetsontwerp, bij bet Parlement van zijn Ko
lonie in te dienen en als Wet te doen aannemen. 

Konventies en Overeenkomsten. 
23. Alle Konventies en Overeenkomsten voor de 

dagtekening van de Eerste Konventie voor of na
mens de Centrale Zuidafrikaanse Spoorwegen met 
een of ander Goevernement, persoon of personen, ge
inkorporeerd of niet-geinkorporeerd, ter zake van de 
spoorwegen in beide Kolonies of een van deze, ge
troffen of gesloten, worden door bet Bestuur geeer
biedigd, nageleefd en uitgevoerd; en bij ontb1nding 
van deze Konventie zal elke zodanige Konventie of 
Overeenkomst door de Kolonie op welke zij recht
streeks be trekking heeft, overgenomen en geerbie· 
digd worden, en de partijen da.artoe znllen datgene 
verrichten hetwelk redelikerwijze nodig mocbt zijn 
ter uitvoering van bet bij dit artikel bepaalde. 

nu.ur 1111n Konventie. 
24. Deze Konventie treedt in werking vanaf de 

tweede · dag van J uni eh be eft voile verbindende 
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full force and effect for a period of four years reckoned 
from such day and shall be continued, subject to at 
least twelve months' notice (expiring on the thirtieth 
of June in any year), to be given at any time after 
the said period of four years by the one party to the 
other, of its intention to terminate this Convention. 

Arbitration. 

25. If this Convention be terminateu and any 
point of dispute arises which cannot be settled by 
agreement between the t\\'O Governments, it shall be 
settled by arbitration. Each party shall choose <:"UJ 

arbitrator and the Chief Justice of the Cape Colony 
shall be the umpire on such arbitration or failing him. 
a person to be nominated by the Secretary of State 
for the Colonies shall be the urn pire. 

Inter-dependence of this and the Third Convention 
and ratification of both. 

26. This Convention and the Convention of even 
date herewith providing for the payment of pensions 
or gratuities to persons employed in services admims
tered by or on the advice of the Council and for the 
apportionment and division between the Transvaal and 
Orange River Colony of liability for such pensions and 
gratuities shall be deemed to be inter-dependent, and 
both shall be submitted together to the Pa·rlinment 
of each Colony for ratification. 

Thus done under my hand 
under the. Public Seal of 
the Transvaal on behalf 
of the Government of the 
Transvaal this 1st day of 
J nne 1908 in the presence 
of 

~ELBC'RNE, 

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



TNTER-KOLONIALE KoNVENTIES RATIFIKATIE. 1R2 

kracht gedurende een tijdperk van vier jaren te reke
nen van genoemde dagtekening en zal van kracht · 
blijven, opderworpen aan kennisgeving van minstens 
twaalf ma.anden (aflopende op de dertigste J uni van 
een of ander jaar) door de een partij aan de andere 
te eniger tijd na verloop van vermeld tijdperk van 
vier jaren van zijn voornemen om deze Konv~ntie te 
ontbinden ~ worden betekend . 

. 4 rbitrage, 

25. vVanneer deze I{OilVentie ontbonden wordt en 
een geschilpunt. doet zich voor, dat niet door de twee 
Goevernementen onderling afgedaan kan worden, zal 
bet door scheids.rechterlike uit.spraak beslecht wor
den. Ieder partij zal een scheidsrechter kiezen en _de 
Hoofdrechter van de Ka.apkolonie zal bij zodan1ge 
arbitrage· als opperscheid~rechter fungeren, of bij ge
breke van hem, zal een persoon door de Sekretaris 
van Staat voor de Kolonies benoemd opperscheids
rechter zijn. 

Onderlinge afhankelikheid van deze en de Derde 
K mwentie 9 17 ·rfl.tifikrrJiP van be·ide. 

26. Deze Konventie en de Konventie van gelijke 
dagtekening als deze, waarbij voorziening gemaakt 
wordt voor de betaling van pensioenen of toelagen 
van personen aangesteld in takken van dien.st, die 
door of op advies van de Raad beheerd worden, en 
voor de scheiding en deling tussen Transvaal en de 
Oranje Rivier 1\.Qlonie van de schuldplichtigheid ter 
zake van zulke pensioenen en toelagen worden geacht 
een geheel te vormen' en beide zullen tezamen aan 
bet Parlement van ieder Kolonie ter ratifikatie voor
gelegd worden. 

Aldus gedaan onder mijn 
hand en bet Publieke Ze
gel van Transvaal namens 
bet Goeverne.ment van 
Transvaal op deze lste 
dag van J uni 1908, in 
tegen woordigheid van 

SELBORNE, 

Goeverneur tan Transvaal. 
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Witnesses: 

(1) D. MALCOLM, 
Private Secretary. 

(2) A. E. ERKSKINE, 
Act. Military Secretary. 

Thus done under mv hand 
under the Public Seal of 
the Orange River Colony 
on behalf of the Govern
ment of the Orange River 
Colony this 1st day of 
J nne 1908 in the presence 
of 

HAlVIILTON GOOLD-ADAMS, 
Governor of the (}rnrt(JP River Colony .. 

Witnesses: 
( 1) A. FISCHER. 
(2) COURTENAY SHA \V. 

SECOND SCHEDULE. 

CONVENTION 
Providing for the payment of pensions or gratuities to persons 

employed in services administered by or on the advice of the 
Inter-Colonial Council and for the apportionment and division 
between the Transvaal and Orange River Colony of liability 
for such pensions and gratutities. 

C ONVENTION made and entered into between WILLIAM 
. \VALDEGRAVE EARL OF SELBORNE, a Member of His 
Majesty's Most Honourable Privy Council, Knight Grand 
Cross of the Most Distinguished Order of St. Michael and 
St. George, and Governor of the Transvaal and as such. 
acting for and on behalf of the Government of the Transvaal 
(hereinafter referred to as the Transvaal Government) of the 
one part, and HAMILTON GOOLD-ADAMS, Knight Grand Cross 
of the Most Distinguished Order of St. Michael and St. 
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Getuigen. 

(1) D. MALCOLM, 
Privaat S ekretaris. 

(2) A. E. ERKSKINE, 
vV nd. Militaire Behretari.s. 

Aldus gedaan onder mijn 
hand en het Publieke Ze
gel van de Oranje Rivier 
Kolonie namens het Goe
vernement van de Oranje 
Rivier Kolonie op deze 
lste dag van Juni 1908, 
in de tegenwoordigheid 
van 

HAl\HT,TON GOOLD-ADAMS. 
Goeverneur van de Oranje Rivier Kolonie, 

.Oetuigen. 

(1) A. FISCHER. 
(2) COURTENAY SHA'vV. 

TWEEDE SCHEDULE. 

CONVENTIE 
~egelende de uitkering van pensioenen of toelagen aan personen, 

aangesteld in werkkringen beheerd door of iogevolge advies 
van de Inter=Koloniale Raad en de scheidiog en deling tussen 
de Transvaal en de Oranje Rivier Kolonie van de verbintenis 
tot uitkering van zulke pensioenen en toelagen. 

K ONVENTIE getroffen en gesloten tussen WILLIAM 
. WALDEGRAVE GRAAF VAN SELBORNE, een lid van Zijne 
:Niajesteit's Edelachtbare Gehe1me Raad, en Ridder Groot
kruis van de verheven Orde van St. Michael en St. George 
Goeverneur van Transvaal, handelende voor en namens het 
•Goevernement van Transvaal (hierna, genoemd ''het Goever
nement van Transvaal") ter eenre, en Hamilton Goold
Adams, Ridder Grootkruis van de verheven Orde van St. 
lVIichael en St. George, Metgezel van de Hoogsteervolle 
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Bath, Governor of the Orange River Colony and as such 
acting for and on behalf of the Government of the Orange 
River Colony (hereinafter referred to as the Orange River 
Colony Government) of the other part. 

WITNESSETH: That whereas by a Convention of even 
date herewith and made between the parties hereto (and 
hereinafter referred to as the First Convention) provision is 
made for the apportionment and division between the Trans
vaal and the Orange River Colony of all the property ad
ministered by or on the advice of the Inter-Colonial Coun
cil on the termination of such Council and all its rights and 
liabilities in connection with such property; 

And whereas by a further Convention of even date here
with and made between the parties hereto (and hereinafter 
referred to as the Second Convention) provision is rn!lde 
for the joint working :wrl administration for a period 
therein mentioned of the railways in the Transvaal and 
Orange River Colony; 

And whereas certain lial1ilities in respect of pensions or 
gratuities have become due and payable, or will become due 
and payable in respect of certain persons who were, or will be 
up to the second day of June 1908, in employment under such 
Council and it is desirable to make provision for satisfying 
such liabilities after the termination of such Uouncil, and to 
make further provision for the payment of certain other 
pensions, gratuities, and benefits hereinafter referred to ; 

NOW THEREFORE the parties to this Convention 
hereby covenant and agree each with the other in manner 
following that is to say : -· 

Interpretation of terms. 

1. In this Convention and in the Annexure hereto 
unless inconsistent with the context-

"old Adn1inistration" shall mean the Railway 
Administration of the Central South African 
Railways as existing prior to the second day cf 
June 1908 and shall include the Imperial 
l\1ilitary Hallvvay Administration; 
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Bathorde Goeverneur van de Oranje Rivier Kolonie, bandel
.ende voor en namens bet Goevernement van de Oranje Rivier 
Kolonie (bierna genoemd "bet Goevernement van de Oranje 
Rivier Kolonie") ter andere zijde. 

ZIJ HET KENNELIK : N ademaal bij een Konven
tie van gelijke dagtekening als deze en door dezelfde kon
trakterende partijen gesloten (en hierna ~tenoemd de Eerste 
Konventie) voorziening gemaakt is voor de scheiding en 
deling tussen de Transvaal en de Oranje Rivier Kolonie van 

·alle eigendommen h2heerd door of ingevolge advies van de In
terkoloniale Raad bij de ontbinding van zulke Raad en van 
al deszelfs rechten en verbintenissen ter zake van deze eigen
dornmen; 

En nademaal bij een nadere Konventie van gelijke dag
tekening als deze en tussen dezelfde kontraktertende partijen 
gesloten (en hierna genoemd de Tweede Konventie) voor
ziening gemaakt is voor de gemeenschsnnelike exploitatie 
·en administratie gedurende een daarbij vastgesteld tijdperk 
van de spoorwegen in rrransvaal en de Oranje Rivier Ko
'lcnie; 

En nademaal zekere verbintenissen ter zake van nen
sioenen of toelagen vervallen en opvorderbaar zijn, of ver
vallen en opvorderbaar worden ten aanzien van zekere 
personen, die onder zodanige Raad in dienst waren, 
of tot de tweede dag van J uni 1908 in dienstbetrek
king zullen zijn. en bet wenselik is de nakoming van deze 
verbintenissen na de ontbinding van de Baad, te regelen en 
verdere voorziening te maken voor de uitkering van zekere 
andere pensioenen, toe1agen, en voordelen hierna nader om
schreven: 

ZO IS RET DERHALVE, dat de kontrakterende 
partijen bij deze overeenkcmen c:p zich v·crbinden als volgt, 
te weten :-

~Voordbepalingen. 

1. In deze Konventie en in het Aanhangsel hiervan 
zal, mits niet onbestaanbaar met de samen
hang-

"Oude Administratie" betekenen de Spoorweg Ad
ministratie van de Centrale Zuida :rikaanse 
Spoorwegen, bestaande voor de tweede dag van 
J uni 1908 en de Imperiale 1\tlilitaire Spoorweg 
Administratie omvatten; 
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"new Administra.tion" shall mean the joint Rail
way Administration to be constituted in accor
dance with the Second Convention to work and 
manage the railways heretofore known as the 
Central South African Railways and which 
will hereafter be known by the sa·me name ; 

"employment under the Council" shall mean and 
inclncl2 employment jn the old Administration 
or in the South African Constabulary, or in 
any department or office heretofore or up to 
the second day of June 1908 administered by 
or on the advice of the Inter-Colonial Council ; 

"Railway Commission's Report" shall mean the 
Report presented to His Excellency the High 
Commissioner and dated the fourteenth day 
of March 1908 of the Commission described in 
Government Notice No. 627 of 1907 datBd 
thirty-first day of May 1907. 

Continuity of employment under Council with future 
employment. 

2. In calculating the liabilities in respect of pen
sions or guatuities p.ayable to or in respect of any 
person in terms of this Convention or the Annexure 
thereto or to any pelison previously in en1ployment 
under the Council and transferrred to employment 
under either Government, a continuous period of em
ployment of such person by either Government or by 
the new Administration following upon or preceding 
without interruption a continuous period of employ
ment under the Council shall be deemed to be one 
continuous period of mnployment of such person. 

Pensions already granted at date of Convention and charge 
of liability in respect thereof. 

3. (a) 'rhe termination of the Council shall not 
affect the continuance of the payment of any pension 
which, prior to the date of this Convention, has been 
granted to or in respect of a person on his retirement 
from employment under t:!:le Council. 
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"nieuwe Administratie" betekenen de gemeen
schappelike Administ:nt.tie overeenkomstig de 
tweede Konventie te worden ingesteld tot ex
ploitatie, en beheer van de spoorwegen, voor
heen bekend als de Centrale Zuidafrikaanse 
Spoorw~gen en die voortaan dezelfde benaming 
zullen voeren ; 

'' dienstbetrekking onder de Raad'' betekenen en 
omvatten een dienstbetrekking in de oude Ad
ministratie of in de Zuidafrikaanse Politie 
(S.A.C.), of in een depart.ement of kantoor, 
voorheen of tot de tweede d.ag van Juni 1908-
beheerd door of op advies van de Interkoloniale 
Raad; 

'' Spoorweg Kommissieverslag'' betekenen het 
Verslag, aan Zijn Excellentie de Hoge K'Jm
missaris aangeboden en ged.agtekend de veer
tiende dag van Mei 1908, van de. Komm~sie 
omschreven in Goevernement's Kennisgeving 
No. 627 van 1907, gedagtekend de een-en-der
tigste dag van Mei 1907. 

Kontinuiteit van dienst bii Raad nwt latere dienst. 

2. Bij het vaststellen van de ve.rbintenissen ter zake 
van pensioenen of toelagen verschuldigd aan of ten 
aanzien van een persoon overeenkomstig deze Kon
ventie of het Aanhangsel hiervan, of aan een persoon 
tevoren in dienstbetrekking onder de Raad en in de 
dienst van een van beide Goevernementen overge
plaatst wordt een doorlopende dienstijd van zulk per
soon bij een van beide Goevernementen of bij de 
nieuwe Administratie, zonder onderbreking volgende· 
op of voorafgaande aan een doorlopende diensttijd hij 
de Raad aangemerkt een doorlopende diensttijd van 
zodanig persoon te zijn. 

Pensioenen op datum van Konventie reeds verleend 
en hoe te worden bekostigd. 

3. (a) De ontbinding van de Raad maakt geen in-
brenk op de voortzettinr van de uitkering van een 
pensioen, dat voor de dagtekening van deze Konven-
tie aan of ten aanzien van een persoon bij het ver
laten van zijn dienst onder de Raad verleend werd. 
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fTJ) 'rhe two Governments accept liability to con
tinue the payment of any such pension in the propor
tions described respectively in article five hereof 
according as the pBrscn to whom the pension is pr.y
able falls within the terms of paragr:aph (a) or para
graph (b) of that article : 

Provided that any such pension if granted to a 
member of the South African Constabulary in respect 
of his service therein prior to the first day of .T uly 1902' 
shall be charged on the grant-in-aid which was made 
by the Imperial Government to meet the liability for 
that class of pension and which by Schedule B to the 
First Convention is allocated to the Transvaal Govern
ment, and if the amount of such grant-in-aid be not 
sufficient to meet the liability for all pensions of 
that class the deficiency shall be oharged on the 
revenues of the Transvaal. 

Pensions to be granted on account of reorganizations 
consequent on term'tnation of Council and charge of liability 

in respect thereof. 

4. (a) In respect of a person who will retire fron1 
employment under the Council by reason of a reduc
tion in or reorganization of a department consequent 
on the termination of the Council such pension or 
gratuity shall be granted as would have been paid if 
the Council ha,d continued to exist. 

(b) The two Governments accept liability to pay 
any such pension or gratuity in the proportions des
cribed respectively in article five hereof according as 
the person to whom the pension or gratuity is payable 
falls within the terms of paragraph (a) or paragraph 
(b) of that article. 

Pensions granted after termination of Council (except those 
payable front Rail1cay Superannuation Fund), and · 

charge of liability in respect thereof. 

5. (a) A pension or gratuity granted after the 
second day of June 1908 to a person in respect of a. 
period of employment with both the old and the new 
Administration OTI with the new Administration 
only, sh:-~ll, (save in the case of pension& 
and other benefits payable from the Railway Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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(b) De twee Goeverneme.nten verbinden zich tot 
voortgezette uitkering van zodanig p~sioen in de 
verhoudingen omscbreven respektievelik in artiker 
vijf biervan, al naar gelang de persoon aan wien het 
pensioen verschuldigd is onder de termen van parq,
graaf (a) of paragraaf (b) van genoemd artikel valt ; 
met dien verstande, dat 2;0danig pensioen, indien het 
aan een lid van de Zuidafrikaanse Politie ter zake van· 
zijn dienst daarbij voor de eerst.e dag van J uli 1902 
verleend wPrd, t.en bezware zal kornen van de toelage. 
welke door Lie Imperiale Regering tot dekking van do 
schuldplichtigheid voor deze klas van pensioenen ver
strekt \verd, en welke bij Bijlage B. van de Eerste 
J{onventie aan Transvaal toegedeeld is. en indien het 
bedrag van de toelage vermeld ontoereikend is om de· 
scbulclplicbtigbeid voor aile pensioenen van deze ldas 
te dekken, komt bet tekort ten laste van de Trans
vaalse Scbatkist. 

Pensioenen te worden verleend wegens reorganisaties. 
naar aanleiding van de opheffing van de Raad 

en aansprakelikheid daarvoor. 
4. (a) Betrekkelik personen, die uit de dienst onder 

de Raad treden ter oorza.ke van een inkrimping van 
bet personeel van, of reorganisatie van een departe
ment naar aanleiding van de ontbinding van de Raad. 
wordt zodanig pensioen of toelage verleend als be
taald zon zi.in geworden indien de Raad was blijven 
voortbestaan 

(b) De tv;ee Goevernementen verbinden zicb om zo
danige pensioenen of toelagen in de verboudingen re
spektievelik omschreven in artikel vijf hiervan te be
talen, al naar gelang de persoon aan wien het pen
sioen of de toelage verscbuldigd is valt in termen. 
van paragraaf (a) of paragraaf (b) van dat artikel. 

Pensioenen verleend na opheffing van Raad (uitge-
zonderd die betaalbaar zijn uit Spoorweg Superan~ 

nuatiefonds) en hoe te worden bekostigd. 

f5. (a) Een pensioen of toelage na de tweede dag van· 
J uni 1908 verleend aan een persoon ten aanzien vg,n 
een dienstti.id bij de oude en de nieuwe Administratie 
of slechts bij de nieuwe Administratie, komt (be
houdens bet geval van pensioenen en andere voordelen, 
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Superannuation Fund mentioned in article six hereof) 
be charged during the continuance of the Second Con
vention on the revenues of the new Administration, 
and upon the termination of the Second Convention 
shall be charged on the revenues of each Colony in 
manner following-

(i) in respect of a period of employment under the 
old Administration, in the proportion of the 
total contributions which were respectively 
made by each Colony to meet the annual 
deficits of the Council ; 

(ii) in respect of a period of employment under the 
new Administration, in the proportion of the 
respective interests of each Colony in the rail
way capital account as shewn at such termina
tion. 

(b) A pension or gratuity granted after the second 
day of June to a person other than is described in 
paragraph (a) of this artjcle shall, in respect of a 
period of employment under the Council be charged 
on the revenues of each Colony in the proportions of 
the total contributions which were respectively made 
by each Colony to meet the annual deficits of the 
Council. 

Railway Superannuation Fund. 

6. (a) 'rhere shall be formed a Railway Superan
nuation Fund in accordance with Ap1-endix E of the 
Railway Commission's Report or such modification 
thereof as the two Governments may make before 
giving effect thereto. 

(b) A pension or other benefit t.o a person who will 
become a member of the Railway Superannuation 
Fund referred to in this article shall be charged upon 
that Fund. 

(c) A quinquennial valuation of the Fund shall be 
made by an approved actuary and if such valuation 
shall.disclose a surplus beyond the requirements likely 
to arise under the regulations of the Fund the benefits 
shall be increa:red or the contributions shall be reduced 
in such manner as each Government and four-fifth~ 
of the members of the Fund shall agree; and if such. 
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betaalbaar uit het Spoorweg Superannuatiefonds ver
nleld in artikel zes hiervan) staande de Tweede Kon
ventie ten laste van de inkomsten van de nieuwe Ad
ministratie, en komt bij ontbinding van de Tweede 
Konventie ten bezware van de Schatkist van ieder 
Kolonie op de navolgende wijze :-

(i) ten aanzien van een diensttijd onder de O'l<le 
Administratie, na.a.r evenredigheid van de totale 
bijdragen welke door ieder Kolonie respektieve
lik tot dekking van de jaarlikse tekorten ver
strekt weTden. 

(ii) ten aanzien van een diensttijd onder de nieuwe 
Administratie. naar evenredigheid van de re
spektieve aandelen van ieder Kolonie in de 
spoorweg kapitaalrekening volg-ens haar staat 
op het tijd.stip van de ontbinding voormeld. 

(b) Een pensioen of toelage na de tweede dag van 
J uni a an een ander persoon verleend dan omschreven 
is in paragraaf (a) van dit artikel komt, ten aanzien 
van een diensttijd onder de Raad ten laste van de 
Schatkist van ieder Kolonie naar evenredigheid van 
de totale bijdragen, welke door ieder Kolonie resnek
tievelik tot dekking van de jaarlikHe tekoTten van de 
Raad verstrekt werden. 

Spoorweg Superannuatiefonds. 

6. (a) Er zal worden gesticht een Spoorweg Su
perannuatiefonds overeenkom.stig Aanhangsel E. van 
het Spoorweg-Kommissie Verslag of zodanige wiizig
ing ervan als de twee Goevernementen n1ochten aan
brengen alvorens tot uitvoering ervan over te gaan. 

(b) Een pensioen of ander voordeel aan een persoon 
die een lid van het in dit artikel V·eT·meld Spoorweg 
Superannuatiefonds wordt komt ten laste van dit 
Fonds. 

(~) .Een vijfjaarlikse waardering van het Fonds 
wordt door een goedgekeurd aktuaar gemaakt en in
dien zulke waardering een groter overschot aanwij·st 
dan volgens de door de Regulatie~s gestelde eisen mo
gelikerwijze benodigd zijn, zullen de voordelen wor
den verhoogd of de bedragen worden verlaagd op een 
door ieder Goevernement en vier'-vijfde van de leden 
van het Fonds onderling nader te benalen wijze; en 
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valuation shall disclose a deficiency the same shall be 
met if necpssary in such fair and equitable manner as 
ma.y appear to the two Governments to be reasonable, 
but so that no person who has received benefits from 
the Fund shall be called upon to r 2fund any portion of 
such benefits . 

.. Cordinuance of Railway Superannuation Fund after termi
nation of Second Contention. 

7. Upon the termination of the Second Conven-
tion-

(a) the Railway Superannuation Fund to be 
formed under article six shall be continued as 
if such Convention had not terminated; 

(b) each Government agre€s to collect from 
those members of the Fund who are from time 
to time in its railway employment the contri
butions :;everally due from them under the 
regulations of the Fund and to p~y the same 
monthly to the Fund together with its own 
contributions under the regulations of the 
Fund. Each Government further agrees to be 
responsible for the liabilities under the Fund 
of the new Administration in respect of 
interest, management and other charges in the 
proportions of the total amount which each 
Government contributes in respect of memben; 
of the Fund who are from time to time in its 
railway employment; 

(c) each Government undertakes that it shall 
be a condition of its railway employment that 
membership of the Fund be obligatory except 
in so far as the regulations of the Fund shall 
prohibit such membership, or provide for such 
membership being optional. 

lUnd~rf:akinq by each .Go'Ce~nment to i1itroduce legislation 
gzvzng nghts to offwers zn accordance with the Con

vention and Annexure hereto. 

8. Each Government undertakes to introduce into 
and cause to be passed into law by the Parliament of 
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indien znlke waardering een tekort aanwijst, zal bet
zelve, zo nodig, op zulke billike wijze gedekt worden 
als aan de twee Goevernementen redelik mocht voor
komen, in dier voege echter dat niemand die voor
delen uit het Fonds genoten beeft, verplicht zal wor
den een of ander gedeelte da.arvan terug te geven. 

Voortbestaan van Spoorweg Superannuatiefonds na 
ontbinding van Tweede Konventie. 

7. Bij de ontbinding van de Tweede Konventie

(a) wordt het Spoorweg Superannuatiefonds 
kracbtens artikel zes te worden gesticht voort
gezet also£ de Konventie niet ontbonden was. 
(b) verbindt zicb ieder Goevernement om van 
die leden van bet Fonds, die van tijd tot tijd 
in zijn spoorwegdienst zijn de bijdragen d~or 
een ieder ingevolge de regulaties van het 
Fonds verscbuldigd te innen en dezelve maan-· 
deliks tezamen met zijn eigen bijdragen inge-
volge de reaulaties van bet Fonds aan bet 
Fonds af te dragen. Ieder Goevernement ver
bindt zich voorts om aansprakelik te zijn vo1•r 
de verbintenissen onder het Fonds van de 
nieuwe Administratie in zake interest, kosten 
van beheer en andere onkosten naar evenre
digheid van bet totaal bedrag, da t ieder Goe
vernement ten aanzien van leden van het· 
Fonds die van tijd tot tijd in zijn spoorweg
dienst zijn, bijdraagt. 
(c) ieder Goevernement verbindt zich dat bet 
een dienstvoorwaarde in zijn spoorweg zal 
zijn dat lidmaatscha.p van hr>t Fonds verplich
tend zal ziin. voorzover de regu1atjes van bet 
Fonds zulk lidm.aatschap niet ontzegt. of be· 
paalt dat het lidmaatschap optionee! zal zijn. 

l·' rrpTirhtinq 1'(('Y/. iedn GoP-vernement om wetgeving in te· 
voeren verlenende rechten aan ambtenaren over

eenkomstig de Kon?Jentie en aangehechte 
Bijlage. 

8. I eder Goevernement verbindt zich om een Wets
on twerp of Wetsontwerpen bij bet Parlement van· 
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its Colony at a session thereof during the present 
calendar year a Bill or Bills giving effect to the under
takings entered into with each other by this Conven
tion and grantina to the officers described in the 
Annexure hereto pensions or gratuities on a scale and 
under conditions in such Annexure set forth. 

Ratification of Convention. 
9. This Convention and the S.econd Convention 

shall be deemed to hP inter-dependent. and both shall 
be submitted together to the Parliament of each 
Colony for ratification. 

Thus done under mY hand 
and the Public "seal of 
the Transvaal on behalf 
of the Government of 
the Transvaal this 1st 
day ot June 1908 m 

the presence of 

SELBORNE, 

Witnesses: 
(1) D. MALCOLM, 

Private Secretary. 
(2) A .. E. ERKSKINE, 

Governor of the Transraal. 

A ct. Military Secretary. 
Thus done under my hand 

and the Public Seal of 
'tl1P Oran!!e River 
Colony, on behalf of the 
Government of the 
Orange River Colony 
this 1st day of June 1908 
in the presence of 

HA:~IIL TOX GOOLD-ADA~fS, 

Witnesse.s : 

Governor of the Orange Rirer 
Colony. 

(1) A. FISCHER. 
(2) COURTENAY SHAW. 
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zijn Kolonie in een gedurende het lopende Kalender
jaar te houden zitting in te dienen en te doen a,anne
men, ter uitvoering van de verbintenissen bij deze 
Konventie over en weer aangegaan en waarbij aan 
de beamhten omschreven in de aangehechte Bijlage 
pensioenen verleend worden volgens een schaal en 
overeenkomstig de voorwaa-rden in de Bijlage vermeld. 

Ratifikatie van Konventie. 
9. Deze Konventie en de Tweede Konventie wor

den geacht een geheel te vormen en beide zullen te
zamen aan de Parlement,en van ieder Kolonie ter rati
fikatie voorgelegd worden . 
. Aldus gedaan onder mijn 

hand en bet Publieke Ze
gel van Transvaal namens 
bet Goevernement van 
Transvaal op deze lste 
dag van J uni 1908, in 
tegenwoordig!Ieid van 

SELBORNE, 
Goeverneur van Transvaal. 

,-Getuigen. 

(1) D. ~iALCOLl\1, 
Pri'oaat Sekretaris. 

(2) A. E. ERKSKINE, 
lV nd. }.filitaire Sekreta1·is. 

Aldus gedaan onder mijn 
hand en het Publieke Ze
gel van de Orange Rivier 
Kolonie namens bet Goe
vernP:nent van de Oranje 
Hivier KoloniP op tieze 
1 ste dag van J uni 1908. 
in de tegenwoordigheid 
van 

Getuigen. 

HAMILTON GOOLD-ADAMS, 
Goererneur van de Oranje Rivier Kolonie. 

(l) A. FISCHER. 
(2) COUR'rEN:\Y SHAW. 
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Annexure. 

ScALE AND CoNDITIONS oF PENSIONS oR GRATUITIES TO OFFICERS 

TO BE PROVIDED FOR IN BILLS. 

1. "Transferred Gape Railway Officer" in which term is included a 
person who was transferred under competent authority to the old 
Administrati10n from the Cape Civil Sexvice, or the Cape Government 
Railways, or the Cape Colony Harbour Boards, or the Orange Free State 
·Government Railways, and who was a contributor to a pension fund 
while in any such service, board or railway. 

Every such person shall receive a pension on the scale and under the 
conditions 0.onta.ined in Appendix F to the Railway Commission's Report 
with the following modifications :-

(a) Adequate provision shall be made for continuing such rights in 
respect of pensions to widows as were possesserl by such person 
while in the employment of the Cape Civil Service, the Cape 
C:overnmPnt Railways, th€ Cape Colony Harbour Boards, or of 
tlw Oran!!P FreA Rtnte RnihY'lrs. fl'l•l f':nl"'h l'rnvisions shnll be 
made on 'the lines laid down in sections fifty-eight to sixty-.~even, 
sixty-nine, seventy-one, seventy-two, seventy-jour and seventy
five of Act No. 32 of 1895 of the Cape Colony; 

(b) No such reduction in salary as is referred to in paragraph twelve 
of Appendix F of the Railway Commission's Report shall be made 
so as· to diminish the .salary of such officer below the amount 
drawn by him immediately after his transfer to the employment 
o£ the old Administration. 

(c) WhPnever the salary of sn<'h officPr is r<>Ollf'"rl within tPn 
years of the age of retirement prescribed for him in the said 
Appendix F, it shall be assumed for the purpose of calculating 
the pension of such officer that his salary has not been reduced, 
provided he continues to make tke same contributions as he would 
have made if his salary had not been reduced; 

{d) 'Vhenevei' such temporary pension as is referred to in paragraph 
t1Pel1·e of the Rnid AllP~>nrlix F has hPPn r·ontinnwl for a period 
of five years, no such officer shall be recalled to duty : 

(e) Such other minor modifications as may be agreed to by the 
Governments. 

2. "TrrtnR.f('r?·('J ron.Qfnlmlnnf n il7roror" in which tprm iR inclnned a 
member of the South African Constabulary-

(a) who. was transferred the~eto under competent authority from 
pensiOnable employment m another Government or Administra
tion; 
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Bijlage 

ScHAAL EN VooRwAARDEN VAN PENSIOENEN EN ToELAGEN AAN BEAMBTEN, 
IN WETSONTWERPEN TE 'woRDEN Ol\ISCHREVEN 

1. "Overgeplaatst Kaapse Spoorwegbeambte," onder welke benaming 
begrepen is een ieder die ingevolge voorschrift van een bevoegd gezag 
uit de Kaapse Goevernementsdienst, of de Kaapse Goevernementspoor
wegen, of de Havenbesturen van de Kaap Kolonie, of van de Spoorwegen 
van de Oranje Vrijstaat op de oude Administratie overgeplaatst is, en die 
bijdroeg tot het pensioenfonds tijdens het bekleden van een betrekking 
in vermelde dienst, havenbestuur of spoorweg. 

Een ieder zodanig persoon ontvangt een pensioen volgens de schaal 
~n voorwaar.den vervat in Aanhangsel F van het Spoorweg Kommissie
verslag1 behoudens de volgende wijzigingen :-

(a) Behoorlike voorziening wordt gemaakt voor de instandhouding 
van die rechten ten aanzien van weduwen-pensioenen welke aa111. 
zodanig persoon toekwamen tijdens het bekleden van een betrek
king in de Kaapse Goevernementsdienst, de Kaapse Goeverne
mentspoorwegen, de Havenbesturen van de Kaap Kolom.e, of van 
de Goevernementspoorwegen van de Oranje Vrijstaat; en deze 
voorzieningen worden ingericht op de voet van het bepaalde in 
sekties acht-en-vij ftig tot zeven-en-zestig, negen-en-zestig, een
en-zeventig. twee-en-zeventig, 1Jier-en-ze1•rntig rn vi;jf-rn-zeventig 
van Wet No. 32 van 1895 van de Kaap Kolonie; 

{b) Geen inkorting van bezoldiging van de aard vermeld in para
graa£ twaalf val? Aanhangsel F van het Spoorweg-Kommissiever
slag wordt gemaakt, die de bezoldiging van zulk beambte beneden 
het bedrag door hem onmiddellik na zijn overplaatsing in de 
dienst van de oude Administratie getrokken doet dalen; 

(c) Wanneer de bezoldiging van zulk beambte binnen de ti,en jaren 
voora£gaande aan de ouderdom van dienst-onbekwaamheid voor 
hem in het vermelde Aanhangsel F voorgeschreven ingekort 
wordt, wordt ter berekening van het pensioen van zulk beambte 
aangenomen dat zijn bezoldiging niet verminderd is, onder voor
waarde dat hij dezelfde bijdragen blijft <Storten, di..e hij gestort 
zou hebben, indien zijn bezoldiging niet ingekort was; 

(d) \Vann@er het tijdelik pensioen vermeld in paragraaf twaalf van 
het bedoeld Aanhangsel F gedurende vij£ jaren gPnotf>n is, wordt 
geen zodanig beambte tot hervatting van dienst opgeroepen; 

(e) Andere geringe wijzigingen door de Goevernementen bij nadere 
overeenkomst te worden vastgesteld. 

2. "Overgeplaatst Politiebwmbte", onder welke benaming begrepen 
is een lid van de Zuida£rikaanse Politie. (S.A.C.).-

(a) die ingevolge voorschrift van een bevoegd gezag uit een pensioon
plichtige dienstbetrekking onder een ander Goevernment of Ad
ministratie overgeplaatst werd ; 
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(b) who was previously in the pensionable employment. of another 
Government or Administration and who enlisted m or was 
appointed to the South African Constabulary, 

under agreement that the period of such pensionable employment would 
be reckoned as employment with such Constabulary for the purposes of 
-pension. 

Such member shall be entitled to count his employment under the 
Council as continuous with his previous pensionable employment and shall 
also be entitled to the benefits provided in the Police Pension Law_ of the 
Colony in the police force of which he has been enrolled or pendmo: !hP 
enactment of such law or if such law is less favourable than the pensiOn 
regulations of the South African Constabulary approved by the Inte.r
Co1onial Council on the second day of June 1906 and set forth m 
Schedule "G to the Minutes of the Meeting of the Council in 1906, then 
to the benefits desaibed in such regulations. 

3. "OtheJ• transferred Officer" in which term is induded the Auditor 
t.o the Inter-Coloniai Counc'il and the Statistician of the old Admini~tra
tion. 

These officerR Rhall be deAmerl to he RE'rYing under the same ('ondit
tions as regards pension as those appHcable to them while in the Imperial 
Service and shall be entitled to count their period of employment in the 
Imperial Service as portion of their period of employment under the 
Council suhiect to an arlinRtment with the Tmnerial <i-overnment of a 
proportionate share of contribution towards such pension. 

4. "Non-transferred Railway Officer" m which term is included a. 
person in the employment of the new Administration other than those 
described in Items 1 and 3 of this Annexure. 

Such person 1s.hall have the option of joining the Railway Superannua
tion Fund, and if he does so join shall receive the benefits provided in 
the regulations of the Fund. 

5. "Non-transferred Constabulary Officer" in which term is in
-cluded a mF>mber of the Sonth African Constabulary- other than is des
cribed i.n Item 2 of this Schedule who may in consequence of the aboli
tion of the South African Constabulary become enrolled in any police 
force in the Transvaal or Orange River Colony. 

Such member shall be entitled to the benefits provided in the Police 
Pension Law pf the Colony in the police force of which he has been 
~nrolled, or. pending t~e enactment of such law, to the benefits provided 
m the pens10n regulatiOns of the South African Constabulary approved 
by the Inter-Colo·nial Council on the 2nd day of June 1906 and set forth 
in Schedule C to the Minutes of the Meeting of the Council in 1906. 

6. "Non trnnsferre~, !nter-qolonial qm~ncil Officer other than· a Railway 
or Con.stabulnry O.fficer·. m wh1ch term IS mcluded a person in emplovment 
under the Council not referred to in Items 1 to 5 of thi~ Annexure. • 

(a) Such person if absorbed into the public service of the Transvaal o: Orange River Colony shall be subject to the laws or regula
twns of the Colony into the service of which he has been absorbed 
and to any ber'efits arising therefrom ; 
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(b) die vroeger een pensioenplichtige dienstbetrekking onder een an-· 
der Goevernement of Administratis bekleedde en die in dienst 
trad van de Zuidafrikaanse Politiemacht of in dezelve aange
steld werd, 

krachtens overeenkomst dat de diensttijd van zodanige betrekking als 
diensttijd in de genoemde Politiemacht voor pensioensdoeleinden aange
rekend zou worden. 

Zulk lid is bevoegd zijn diensttijd onder de Raad als aansluitend aan 
zijn vroegere dienst in een pensioenplichtige betrekking te rek·enen en is 
gerechtigd tot de voordelen omschreven in de Politie Pensioenwet van 
de Kolonie, in de Politiemacht waarvan hij in dienst gesteld is of, in af
waehting van de invoering van zulke wet, of wanneer zodanige wet min
der gunstig is dan het pensioen-reglement van de Zuidafrikaanse Polit1e, 
door de Interkoloniale Raad op de tweede dag van Juni 1906 goedge
keurd en vervat in Bijlage C van de Notulen van de Raadsvergadering 
in 1906, alsdan tot de voordelen omschreven in zodanig reglement. 

3. "Andeu overgeplaatste Beambten," onder welke benaming begre
fen is de Auditeur van de Interkoloni,ale Raad en Statistikus van de 
oude Administratis. Deze beambten worden geacht, wat betreft pensioen, 
onder dezelfde voorwaarden dienst te doen welke op hen tijdens hun Im
periale Diensttijd toepasselik waren, en zijn gerechtigd hun Imperiaie 
Dienstttijd als deel van hun diensttijd onder de Raad te rekenen, be
houdens nadere regeling met het Imperiale Goevernement van een ge
evenredigd aandeel in de bijdragen tot zodanig pensioen. 

4. "Niet-overgPplaatst Spoor11Jeqbwmbte", onder welke benaming be
grepen is een per.soon in dienstbetrekking ond·er de nieuwe Administrat1e, 
niet zijnde een persoon omschreven in artikels 1 en 3 van deze Bijlage. 

Aan zulk persoon staat het vrij lid te worden van bet Spoorweg 
Superannuatiefonrls en zulks· doende geniet hij de voordelen omschreven 
in het Fondsreglement. 

5. "Niet-overgeplaatBt Politiebwmbte", onder welke benaming be-
l grepen is een lid van d·e Zuidafrikaanse Politie. niet zijnde een persoon 

beschreven omschreven in Artikel 2 van deze Bijlage, die ten gevolge van 
de opheffing van de Zuidafrikaanse Politie in de politiemacht in Trans
vaal of de Oranje Rivier Kolonie opgenomen kan worden. 

Zodanig lid is gerechtigd tot de voordelen omschreven in de Politie 
Pensioenwet van de Kolonie, in de politiemacht waarvan hij in dienst 
gesteld is of, in afwachting van de invoering van zulke wet, tot de 
voordelen omschreven in het pensioenreglement van de Zuidafrikaanse 
Politie door de Interkoloniale Raad op de tweede dag van Juni 1906 goed
gekeurd en omschreven in Bijlage C van de N otulen van de Raadsver
gadering in 1906. 

6. "Niet-overgeplaatst Interkoloniale Raadsbeambte niet zijnde een 
Spoor11Jeg- of Politiebeambte," onder welke benaming begrepen is een per
soon in dienstbetrekking onder de Raad die niet vermeld is in Artikels 
1 tot 5 van deze Bijlage. 

(a) Zodanig persoon, in de Staatsdienst van Transvaal of de Oranje 
Rivier Kolonie opgenomen zijnde, is onderworpen aan de wetten 
of regulaties van de Kolonie, in de dienst waarvan hij opgeno
men is en tot de daaruit voortspruitende voordelen gerechtigd. 
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(b) if absorbed into the service of the new Administration shall be
subject to the laws or regulations of the new Administration and 
to any benefits arising therefrom. 

7. "Persons transferred to Services other than those of the Trans
vaal or the Orange River Colony or the new Administration." Any per
son possessing pensionable rights who has entered pensionable employ
ment under a Government or Administration other than the new Adminis
tration or the Transvaal Government or the Orange River Colony Govern
ment shall be entitled to calculate the period of his employment under 
the Council subject to any arrangement between the new Admini,stration 
the Transvaal Government or the Orange River Colony Government (as 
the case may be) on the one hand and the Government or Administration 
whose service sUICh person enters on the other hand, as to the respective 
P.hares pavable o£ the pension clue to such person on his ultimate retirement. 

Witnesses: 

(1) A. FISCHER. 

(2) COURTENAY SHAW. 

(1) D. MALOOLM, 
Private Se-cretary. 

(2) A. E. ERSKI~'"E, 

SELBORNE. 

Act. Military Secretary. 
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(b) In de dienst van de nieuwe Administmtie opgenomen zijnde, is 
hij onderworpen aan de wetten of regulaties van de nieuwe Ad
ministratie en tot de daaruit voortspruitende voordelen gerech
tigd. 

7. "Personen overgeplaatst in Dienstbetrekkingen niet zijnde zulke 
van Transvaal of de Oranje Rivier Kolonie of van de nieuwe Administra
tie". Ieder pensioengere.chtigde, die een pensioenplichtige dienstbetrekking 
onder een Goevernement- of Administratie aanvaard heeft, niet zijnde de 
nieuwe Administratie of het Transvaal Goevernement of het Goeverne
ment van de Oranje Rivier Kolonie is gerechtigd zijn diensttijd onder de 
Raad in rekening te brengen, met inachtneming van een of andere schik
king tussen de nieuwe Administratie, de Transvaal Kolonie of het Goe
vernement van de Oranje Rivier Kolonie (naar het geval mocht zijn) ter 
eeme en het Goevernement of de Administratie in d·e dienst waarvan 
zulk persoon treedt, ter andere zijde getroffen betrekkelik de respektieve 
te betalen aandelen van het pensioen aan zodanig persoon ten tijde van 
zijn buitendiensttreding verschuldigd. 

HAMILTON GOOLD-ADAMS, 
Getuigen. 

(1) A. FISCHER. 
(2) COURTENAY SHAW. 

Getuigen: 

N 

( 1) D. MALCOLM, 

Privaat Sekretaris. 

(2) A. E. ERSKINE, 
Wncl. Militaire Sekretaris. 

SELBORNE. 
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'AcT No. 16 of 1908.] [Took effect 1st September, 1908. 

A.CT 

To provide for the assumption by this Colony of liability to the 
extent of seven million seven hundred thousand pounds sterling 
in respect of the Transvaal Guaranteed Loan (1903) of thirty
five million sterling and of certain unascertained additional 
liability. 

(Assented to 24th August, 1908.) 

\VHEREAS by section forty-nine of the Transvaal Con
stitution Letters Patent 1906 and .section fifty-one of the 
Orange River Colony Constitution I.-Jetters Patent 1907 it is 
provided that all the property administered by or on the ad
vice of the Inter-Colonial Council (referred to in the Inter
Colonial Council South Africa Orders in Council 1903 to 
1906) and all its rights and liabilities in connection therewith 
sha.ll, on the termination of the said Council. be equitably 
apportioned and divided between the Governments of the 
Transvaal and Orange River Colony, but that no such 
apportionment or division shall be carried out in such a way 
as to affect the rights of creditors or any mortgage or sPcnrity 
upon any property at tlK' date of the said Tjetters Patent 
vested in the High Commissioner and Governor as the com
mon property of both Colonies and in particular any mort
gage, charge, or security securing the payment of the capital 
and interest of the loan authorised under the Transvaal 
Guaranteed Loan Ordinance 1903 (in this Act referred to as 
the guaranteed loan) and that for the purposes of such ap
portionment and division snch loan is to be deemed to be a 
liability 0f the said Council. 
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\VET No. 16 van 1908.] [Trad in werking 1 Sept. 1908. 

\\TET 

Regelende de overname door deze Kolonie van schuldplichtigheid 
ten bedrage van zeven millioen zeven honderd duizend pond 
sterling in zake de Transvaal Gewaarborgde Lening (1903) van 
vijf-en-dertig millioen sterling en zekere nog niet tot zekerheid 
gebrachte bijkomende schuld. 

(Goedgekeurd 24 Augustus 1908.) 

N ADEl\'IAAL bij sektie negen-en-veertig van de Trans
vaal Konstitutie Open Brief 1906 en sektie een-en-'Cijjtig 
van de Oranje Riv~er Kolonie Konstitutie Open Brief 
1907 bepaald is dat aile eigendommen beheerd door of op 
advies van de Interkoloniale Raad (omschreven in de Inter
koloniale Raad Zuid Afrika Orders in Rade 1903 tot 1906) en 
al deszelfs rechten en verbintenissen ter zake daarvan bii de 
ontbinding van de Raad voormeld, volgens recht en billik
heid tussen de Goevernementen van Transvaal en de Or'anje 
Rivier Kolonie gescheiden en gedeeld zullen worden, maar 
dat zulke scheiding en deling niet in dier voege bewerk
stelligd zal worden dat de rechten van kredit.euren of 
verbanden of schuldplichtigheden rustende op eigendommen. 
op de datum van de Open Brief voormeld ten name staan
de van de Hooge Kommissaris en Goeverneur als het ge
meenschannelik eigendom van beide Kolonies, en inzonder
heid verbanden, lasten of schuldplichtigheden tot waarborg 
voor de betaling van het kapitaal en de interrest van de len
ing, waartoe ingevolge de Transvaal Gewaarborgde Lening 
Ordonantie 1903 (in deze Wet genoemd de Transvaal Ge
waarborgde Lening) machtiging verleend werd daardoorr1 ver
kort worden,~ en dat ter zake van znlke scheiding en deling
de lening voormeld geacht wordt een verbintenis van de 
genoemde Raa.d te zijn. 
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And whereas the 'rransvaal Government and the Govern
ment of this Colony under the provisions aforesaid of the 
said Letters Patent gave notice ea.ch to the other to ter
minate the said Council, which accordingly ceased to exist on 
the second day of June 1908, and it thus became necessa.ry 
to apportion and divide the property aforesaid and the rights 
and liabilities of the .saicl Council' in connection therewith. 

And whereas by a Convention made between the said 
Governments dated the first day of June ] 908 touching 
such appointment and division and matters consequent upon 
the termination of the Council, it was agreed (inter alia) that 
the guaranteed loan being of the a.mount of thirty-five mil
lion pounds sterling should be apportioned and divided in 
such a manner that this Colony should. according to the 
accounts deemed to be taken on the thirtieth day of June, 
1907, be liable for the sum of seven millions seven hundred 
thousand pounds sterling and for a proportionate share of 
the interest, sinking fund pa.yments, and the expenses of 
managing the guaranteed loan in manner provided by the 
Transvaal Guara.nteed Loan Ordinance 1903 authorising the 
raising of the same, and should assume an additional liability 
(to be ascerta.ined thereafter) for further expenditure by the 
said Council between the thirtieth day of June 1907 and the 
second day of June 1908 out of loan funds in respect of rail
way construction and railway capital account in this Colony, 
and should make the same paym·ents to the Transvaal Gov
ernment from time to time in respect of the proportionatl!" 
share of interest on and sinking fund and management 
charges of such additional liability as would have been made 
if such additional liabilitv could have been ascertained at thA 
da,te o£ the said Convention. 

And whereas it is one of the terms of the said Convention 
that the general revenue and a:ssets of this Colony shall be 
charged, as security for the said sum of seven millions seven 
hundred thousand pounds sterling with a proportionate share 
of the interest on, sinking fund pnyments of, and Pxpenses 
of managing the guaranteed loan in manner provided by the 
said Ordinance and it is expedient to make othrr provisions 
in relation thereto ; 
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En nademaal bet Transvaal Goevernement en bet Goe
vernement van deze Kolonie ingevolge de voormelde bepalin
gen van de Open Brieven elkander oveil" en wede,r kennis
geving van ontbinding van genoemde Raad betekend beb
ben, welke mitsdien op de tweede dag van Juni 1908 opbield 
te bestaan, en bet derbalve noodzakelik was de vermelde 
eigendommen alsmede de daartoe be,trekkelike rechten en 
verbintenissen van genoemde ·Raad te sebeiden en te delen . 

. ~) ~ .:). 

En nademaal bij een tussen de vermelde Goevernemen
ten gesloten Konventie, gedagtekend de eerste dag 
van Juni 1908 lopende over zulke scheiding en de1ing 
en aangelegenheden voortvloeiende uit de ontbinding van 
de Raad, (onder meer) overeengekomen is, dat de gewawr'
borgde lening, bedragende vijf-en-dertig millioen pond ster
ling, in dier voege gescheiden en gedeeld zou worden dat 
deze Kolonie, ov:ereenkomstig de als grondslag aangenomen 
rekening.en op de dertigste dag van J uni 1907, aansprakelik 
zou zijn voor de som van zeven millioen zeven bonderd 
duizend pond sterling en vooT' een evenredig aandeel in de 
interest, de scbulddelgingskas-stortingen en de kosten 
van beheer van de gewaarborgde lening, op de wijze 
voorgescbreven bij de T~ransvaal Gewaardborgde Lening Or
donantie 1903 waarbij macbtiging tot uitschrijving ervan 
verleend wor-rdt, en een bijkomende verbintenis (later nader 
te worden vastgesteld) voor verdere uitgaven van de genoem
ae Raad tussen de dertigste dag van Juni 1907 en de tweede 
dag van Juni 1908 uit leenfondsen in zake spoorwegaanleg 

·en· spoorwegkapitaalrekening in deze Kolonie zou overnemen. 
en van tijd tot tijd aan Transvaal dezelfde uitkeringen zou 
doen ter zake van bet geevenredigd aandeel in de interest 
op, en de onkosten van de schulddelgingskas •en van bebeer 
van deze bijkomende verbintenis als gedaan zou zijn indien 
zodanige bijkomende. verbintenis op de datum van de voor
m.elde Konventie tot z:Imrbeid gebrlacht had kunnen worden. 

En nademaal bet een van qe bepalingen van genoemde 
Konventie is dat de algemene inkomsten en baten van deze 
Kolonie als waaTlborg voor de vermelde som van zeven mil
lioen zeven honderd duizend pond sterling met een geeven
redigd aandeel in de inter.est op, de schulddelgingskas
stortingen en de kosten van bebeer van de gewaarbonzde 
Iening op de wijze omscbreven in de bedoelde Ordonantie be
last zullen worden en bet wenselik is nadere daartoe betrek
kelike voorzieningen te maken : 
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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 Orange River Colony as 
follow.:;:-

Proportionate share of Transvaal Guaranteed loan to be OJ 

charge on general rerenue and assets of the Colony. 

1. The liability assumed by the Government on behalf of 
this Colony under the said Convention to the extent of seven 
millions seven hundred thousand pounds sterling together 
with a proportionate sha.re of the intereBt on, the sinking 
fund payments of, and the expenses of managing the 
guaranteed loan under the Ordinance of the Transvaal 
entitled "The Transvaal Guar~nteed Loan Ordina-nce 1903," 
shall be deemed to be a liability lawfully a.ssumed and the 
same shall be and is hereby charged upon and ma,de paya.ble 
out of the general revenues and all the assets of this Colony, 
with priority over any charges thereon not existing on the·· 
se~ond day of June 1908 ; provided that nothing in this 
section contained shall be construed as preventing the Gov-

ernment of this Colony, if authorised by Parliament, from 
raising for reproductive purpose.:; and for financing the cost 
of constructing the railway known as the Bloemfontein
Kimberley Railway, a loan or loans to the aggregate extent 
of two million pounds sterling upon the security of its 
general revenue and assets and any such loan or loans if 
raised or any interest thereon, or .:;inking fund or manage-· 
ment charges in respect thereof may rank concurrently with,~ 
the cha.rge first mentioned in this section. 

Additional liability in respect of expenditure by Inter-Colonial 
Council for railway construction, etc., in this Colony 

between 30th June, 1907, and '2nd June, 1908. 

2. The liability assumed bv the Government of this Colonv 
under the said 'convention 'for' expenditure incurred out of' 
loan funds by the said I nter-ColoniaJ Council between the 
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Zij het bepaald door Zijne. Majesteit de Koning open me't 
ad vies en· konsent van de W etgevende Ra.ad en de W etgeven
de Vergadering· van de Or1anje Rivier Kolonie als volgt :-

Evenredig aandeel in Transvaal Gewaarborgde Lening als 
schuldplichtigheid te rusten op algemene inkomsten 

en baten van de Kolonie. 

1. De door het Goevernement namens deze Kolonie 
uit krachte van de genoemde Konventie overgenomen 
verbintenis ten bedrage van zeven millioen zeven 
honderd duizend pond sterling, tezamen met" een 
geevenredigd aandeel in de interest op, de schulddel
gingsk<ls-stortingen en de kosten van beheer van 
de gewaarborgde lening onder de Ordonantie van 
Transvaal, getitelrl " De Transvaal Gewaarborgde 
Lening Ordonantie, 1903," zal geacht worden 
een wettiglik overgenomen schuldplichtigheid 
te zijn, en dezelve wordt en is bij dt;ze gevestigd op Em 
betaalbaar uit de· algemene inkomsten en alle haten 
van deze Kolonie, met recht van voorrang boven aile 
daarop rustende schuldplichtigheden . die niet be
stonden op de tweede dag van Juni 1908, met dien 
verstande dat niets in deze sektie vervat uit
gelegd zal worden als het Goevernement van 
deze Kolonie belettende om, desgemachtigd door 
het Parlement voor voortbrengende doeleinden 
en tot bestrijding van de aanlegkosten van 
de spoorweg bekend als de Bloemfontein-Kimberley 
Spoorweg oen. lening of le,1:1ingen tot het gezamenlik 
bedrag van twee niillioen pond sterling a.an te gaan 
op waarborg van haar algemene inkomsten en ba ten 
en zoda.nige lening of lcningen, indien verstrekt. of 
de interest daarop, of de onkosten :van de schulddel
gingsk~s of van beheer ter zake daarvan mogen ge-

. Iijke tangwaarde hebben als de in deze sektie eerstge
melde schuldplichtigheid. 

Bijkomende Verbintenis ter zake van uitgaven van Inter
. koloniale Raad voor spoorwegaanleq, enz., in deze 

Kolonie tussen 30 Juni, 1907 en 2 Juni, 1908. 

2. De door het Goevernement van deze Kolonie 
uit krachte van voornoemde Konventie overgenomen 
verbintenis ter zake van uitgaven door de Raad voor-
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thirtieth day of June 1907 and the second day of June 1908: 
upon railway construction or upon railway capital account. 
in this Colony, :shall be d'oomed to be a liability lawfully 
assumed, and shall, together with a liability for a propor
tionate share of the interest, sinking fund payments, and' 
management charges in reSipect of such additional liability, 
be added to the liabilities mentioned in section one. 

General charge on all railway assets or liabilities for whole· 
of Transvaal Guaranteed Loan. 

3. In order to preserve the rights of the holders of in
scribed stock issued by the Transvaal Government under the 
Transvaal Guaranteed Loan Ordinan<te 1903, and notwith
standing anything in this Act hereinbefore contained, air 
the assets of the Railways in this Colony which were under 
the Inter-Colonial Council (South Africa) Orders in Council 
1903 to 1906 charged as security for the Guaranteed Loa:11 
shall be and are hereby pledged to and charged in favour of 
such stock holders as a first oharge to the extent of thirty
five million pounds sterling. 

Provision as to payment of interest and sinking fund. 

4. The Trea-surer of this Colony shall pay half yearly t0· 
the Transvaal :-

(a) a sum equa.I to one-half year's interest on the lia
bilities assumed by this Colony under sections one· 
and two of this Act ; 

(b) an 8Jdditional ::;um, equal to tt>n shillings per cent 
on the amount of those liabilities. to meet sinking 
fund payments due or to become due by the Trans
vaal Government under the said Transvaal Guaran
teed Loan Ordinance 1903 in respect of such 
liabilities, or if the British Treasury certify that a' 
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.meld tussen de dertigste dag van Juni 1907 en de 
tweede dag van Juni 1908 uit leenfondsen aan spoor
wegaanleg of aan spoorwegkapitaalrekening in deze 
Kolonie ten koste gelegd, wordt geacht een wettig
lik overgenomen s~huldplichtigheid te zijn, en zal te
zamen met een _ verbintenis voor een evenredig aan
deel in de interest, de schulddelgingskas-stortingen en 
kosten van beheer in verband met zulk bijkomende 
schuldplichtigheid bij de verbintenissen vermeld in 
sektie een gevoegd worden. 

Algemene bezwaring van alle spoorwegbaten of ve,rbinte
nissen voor het volle bedrag van de Transvaal 

Gewaarborgde Lening. 
3. Ter verzekering van de rechten van houders van 

ingeschreven obliga.ties dooa:- het Transvaal Goeverne
ment krachtens de '.rransv(1a1 Gewaarborgde Lening 
Ordonantie 1903 uitgeg,even, en niettegenst.aande een 
of andere voorgaande be paling in deze Wet, wordt en 
zijn bij deze aile baten van de Spoorwegen in deze 
Kolonie, die ingevolge de Iuterkoloniale Raad (Zuid 
Afrika) Orders in Rade 1903 tot 1906 tot wawr:borg 
voor de Gewaa1rborgde Lening bezwaard we.rden, ver
pand en bezwaard ten behoeve van zulke obligatie
houders tot bet hedrag van vijf-en-dertig millioen 
pond sterling als een eerst-bevoorrechte ·schuldplichtig
heid. 

Bepaling betrekkelik betaling van interest en 
schulddelgingskas-stortingen. 

4. De Thesaurier van deze Kolonie betaalt half-
jaarliks aan Transvaal : -

(a) een som g.e~ijk aan een halve-iaar's interest 
op de verbintenissen door deze Kolonie kraeh
tens sekties een en twee van deze Wet over
genomen; 
(b) een verdere som, gelijk aan t~en shillings 
in 't. honderd op het hedrag van genoemde ve['
bintenissen tot dekking van de uitkeringen aan 
de schulddelgingskas, ten opzichte van de 
verbintenissen voormeld doo~ het Transvaal 
Goevernement ingevolge de hedoelde Transvaal 
Gewaarborgde Lening Ordonantie 1903 ver
schuldigd of te worden verschuldigd, of indien 
de Britse Thes.aurie mocht certificeren dat een 
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grea,ter sum is necessary for making the :;;inking 
fund sufficient for the repayment of the guaranteed 
loan at the expiry of fifty years .from its issue, then 
such greater sum ; 

(c) a srum covering the management charges of the 
guaranteed loan, proportionate to the liability so. 
assumed. 

All such sums shall be paid to the Treasurer of the Trans
vaal in Pretoria not later than the fifteenth day of April 
and the sixteenth day of October in each year together with 
an amount covering the cost of remittance of such sums by 
the Tra.nsvaal to London, or if the Treasurer of this Colony 
give notice to the Trea.surer of the Transvaal of such his. 
intention, suc1h sums shall be paid by the Treasurer of this 
Colony to the Agent-General of the Transvaal in London not 
later than the twenty-seventh day of April and the twenty
eighth day of October in each yea.r. 

The amounts to be remitted under this section shall be 
paid out of the general revenue of this Colony. 

Title and date of taking effect. 

5. This Act may be cited for all purposes as the Trans
vaal Guaranteed Loan (Assumption of Part Liability) Act 
1908 and shall come into operation on a date to be fixed by 
proclamation of the Governor in the Gazette or if no date 
is fixed prior to t·ho first day of September 1908, then on 
that date. 
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grotere som benodigd is om bet <Schulddelgings 
fonds toereikend te maken voor de aflossing 
van de gewaarborgde lening na verloop van 
vijftig jaren varia£ haar uitgifte, alsdan zodanige 
grotere smn ; 
(c) een som tot dekking van de kosten van be
beer van de gew.aarhorgde lening, geeven:r:edigd 
aan de aldus overgenomen verbintenis. 

Aile vermelde sommen worden aan de Thesaurie~ 
van Transvaal te Pretoria niet later dan de vijftiende 
dag van April en de zestiende dag van Oktober van 
ieder jaar afgedragen, tezamen met een bedrag tot 
dekking van de kosten van overmaking van zulke som
men door Transvaal naar London, of wanneer de The
saurier van deze Kolonie aan de Thesanrier van TTHns~ 
vaal van dit zijn voornemen kennis geeft, zuilen zo 
danig,e sommen door de Thesaurier van deze Kolonie 
aan de Agent-Generaal van Transvaal te London nie,t 
later dan de zeven-en-twintigste dag van April en de 
acht-en twintigste daP" van Oktober van iecler jaar be
taald worden. 

De bedragen die krachtens deze sektie overge
maakt moeten· worden, zul]en uit de algemene inkom
sten van deze Kolonie bestreden worden. 

Benarning en daturn van inwerkingtreding. 

5. Deze Wet kan voor aile doeleinden worden aan
gehaald als de Transvaal Gewaarborgde Lening (Over
"tlame van Schulda.andeel) Wet 1908 en treedt in werk-
1:ng op een bij proklamatie van de Goeverneur in de 
Staatskoerant te bepalen datum of, indien geen datum 
v66r de eer1ste_ dag van Septem her 1908 vastgesteld 
wordt, alsdan op ltien datum. 
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AcT No. 17 of 1908.] [Took effect 29th August, 1908. 

ACT 
To provide for the appointment and tenure of office and to 

define the powers and duties of the Auditor General ; to 
regulate the Receipt Custody and Issue of Public Moneys 
and to provide for the Audit of the Public Accounts of the 
Colony. 

(Assent-ed to 25t-h August, 1908.) 

vVhereas it is desirable to provide for the appointment 
and tenure of office and to define the powers and duties of 
the Auditor-General to regulate the receipt custody and 
issue of public moneys and to provide for the audit of 1 be· 
public accounts of the Colony ; 

Be it enacted by the King's l\1ost Excellent Majesty by 
and with the advice and consent of the Legislative Council 
and the Legislative Assembly of The Orange River Colony 
as follows :-

Interpretation of terms. 
1. In this Act unless inconsistent with the context ; 

'Appropriation Act'' shall mean any law appropriating 
public moneys for services as in such law 
specified; 

"bank" shall n1ean the bank or banks which is or are 
for the time being the authorized bank or banks 
of the Government of this Colony; 

''exchequer account'' shall mean the account kept. 
with the bank into which shall be paid all public 
revenues after deduction of .any drawbacks repay
ments or discounts and into which shall further 
be paid all other public moneys; 

"financial year" shall mean the period from the first 
day of July in any year to the thirtieth day of 
June in the next succeeding year both days 
inclusive; 

"Governor" shall mean the officer for the time being· 
administering the government of this Colony 
acting by and vvith the advice and consent of the 
Executive Council thereof; Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



REGELING VAN FINANCIEWEZEN. 198 

WET No. 17 van 1908.] [Trad in werking 29 Aug. 1908. 

WET 
Regelende de aanstelling en ambtstijd en omschrijvende de 

bevoegdheden en plichten van de Auditeur-Generaal ; rege .. 
lende de Ontvangst, Bewaring en Uitgifte van Staatsgelden 
en voorziening makende voor de Opneming van de Staats· 
rekeningen van de Kolonie. 

(Goedgekeurd 25 Augustus 1908.) 

N ademaal bet wenselik is de aanstelling en ambtstijd 
van de Auditeur-Generaa.l te regelen, zijn bevoegdbeden en 
pliohten te omscbrijven, de ontvangst, bewaring en uit
gifte van staa.tsgelden te regelen en voorz.Lening te maken 
voor de opneming va.n de staats.rekenjngen van de Kolonie; 

Zij bet bepa.ald door Zijne Majesteit de I~oning met 
ad vies en konsent van de vVetgevende Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als 
volgt :-

W oordbepalingen. 

1. In deze Wet, mits niet strijdende met de sa1nenbang 
zaL 

'' Appropriatiewet'' betekenen een wet waarbij staa.ts
g·elden voor de diensten in zulke Wet omschreven 
bescbikbaar gesteld worden ; 

"Bgnk" betekenen de bank of banken die de bevoeg
de bank of banken van bet Goevernement van 
deze Kolonie van tijd tot tijd is of zijn :-

' 'Scha.tkist-rekening'' betekenen de met de bank ge
bouden rekening w.aarin aile staatsgelden na af
trek van restituties, terugbetalingen of kortingen 
gestort en waarin alsm.ede alle andere staatsgeld
en betaald worden ; 

''diemstjaar'' betekenen bet tijdperk van de eerste dag 
van J uli van een jaar tot de dertigste dag van 
J uni van bet eerstvolgend jaar beir...; dagen inge
sloten; 

"Goeverneur" betekenen de ambtenaar die bet Re
geringsbeleid in deze Kolonie vuert bandelende op 
en met advies van de Uitvoerende Raad ervan; 
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"pnblic moneys" shall include all public re:venues and 
in addition the proceeds of all loans ra1sed and all 
other moneys whatsoever received or held by for 
or on account of the Colony ; 

"public revenues" shall mean all taxes imposts rates 
and duties and all terrritorial casual and other 
revenues of the Crown (including royalties) from 
whatever source arising within the Colony over 
which the Parliament of the Orange River Colony 
has power of appropriation; 

··Treasurer'' shall mean the Colonial Treasurefl or 
any person for the time being lawfully acting in 
such capacity. 

''Assistant Treasurer'' shall mean the Assistant 
Colonial Treasurer, or any person for the time 
being lawfully acting in such capacity. 

2. The Treasurer shall be charged with the administra
tion of this Act, and all persons concerned in the receipt 
custody, and expenditure of public moneys .shall subject to 
the provisions of this Act, and any regulations made there
under, obey all such instructions as they may from time 
to time receive from the Treasury in respect to the public 
moneys or accounting for· the same. 

APPOINTMENT REMOVAL FROM OFFICE AND DUTIES OF 

AUDITOR-GENERAL. 

Appointntent of the Auditor-General and Assistant 
Auditor-General. 

3. The Governor shall appoint an officer to be ::;tyled the 
Auditl)r-General and may appoint an officer to be styled the 
Assistant Auditor-General and neither of them shall be 
capable while holding the said office respectively of holding 
any other office of profit under the Crown. The annual 
salary of the Auditor-General shall not be less than one 
thousand pounds sterling. 

7;enure of office of the Auditor-General and grounds upon 
which he may be removed or suspended. 

4. The Auditor-General shall hold office during ~oocl 
behaviour; provided that he shall be removed by the Gov-Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



REGELING VAN FINANCIEWEZE.N. 

"staatsgelden' omvatten alle staatsinkomsten met in
begrip van de opbrengst van alle leningen als
mede alle andere gelden van welke aard ook, ont
vangen of bezeten door, ten behoeve of nan1ens 
de Kolonie; 

'' staatsinkomsten'' betekenen a.lle belastingen, im
posten, rechten en heffingen en alle territoriale 
onvoorziene en andere inkomsten van de Kroon 
(met inbegrip van "royalties") uit welke bron in 
deze Kolonie ook voortsprnitende, waarover het 
Parlement van de Ora,nje Rivier Kolonie het recht 
van beschikking heeft ; 

''The.saurie,r'' betekenen de Koloniale Thesaurier of 
een ieder die te eniger tijd wettiglik deszelfs 
funktieen waarneemt : 

'' Assistent-'~Che,saurier'' betekenen de Assis.tent Ko
loniale rrhesaurier' of een ieder die te eniger tijd 
deszelfs funktieen wettiglik waarneemt. 

2. De 'rhesaurier is belast met de handhaving van deze 
Wet, en alle person en betrokken bij de on tvangst, de be
waring en uitgifte van .staatsgelden zullen, behoudens de 
bepalingen van deze vVet en ingevolge dezelve va.stgestelde 
regula ties, de voorschriften opvo}'gen welke zij van tij d tot 
tijd van de Thesaurie met betrekking tot de staatsgelden 
of de verantwoording erva~ ontvangeu. 

AANSTELLING, 0NTSLAG EN PLICHTEN VAN AUDITEUR

GENERAAL. 

Aanstelling van Auditeur-Generaal en Assistent 
A uditeur-Generaal. 

3. De Goeverneur stelt een ambtenaar aan die de titel 
voert van Auditeur-Generaal en kan een ambtenaar aan
stellen die de titel voert van Assistent Auditeur-Generaal, 
en geen van beiden is bevoegd tijdens het bekleden van 
zijn liespektieve bediening een ander winstgevende betrek
king onder de Kroon waar te nemen. De jaarwedde van 
de Auditeur-Generaal bedraagt niet minder dan een dui
zend pond sterling. 

A mbtstijd van de A uditeur-Generaal en gronden 
waarop hij ontslagen of geschorst kan worden. 

4. De Auditeur-Generaal bekleedt zijn betrekking ge
durende goed gedrag: behondens dat hij door de Goever-
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ernor on an address praying for such removal presented 
to the GoveriJ:lor by both Houses of Parliament ; provided 
further that when Parliament is not in session it shall be 
lawful for the Governor to suspend such officer on the 
ground of incompetence or misbehaviour; and when and 
so often as such suspension shall take place a full state
ment of the circumstances shall be laid before both Houses 
of Parliament within fourteen days after the commence
ment of its next session ; and if an address shall at any 
time during a session of Parliament be presented to the 
Gover'Ilor by both Houses praying for the ~estoration to 
office of such officer he shall be restored accordingly ; and 
if no such address be presented the Governor shall confirm 
such suspension. 

Duty of Governor to fill vacancy in the office of 
Auditor-General. 

5. On any vacancy occurring in the office of Auditor
General from death resignation or other cause the Govern
nor shall appoint a person in his place. 

Powers of Auditor-General and Assistant 
Auditor-General. 

6. Anything which under the· authority of this Act is 
directed to be done by the Auditor-General may in his 
absence be done by the Assistant Auditor-General. 

Appointment of person to act in the event of illness etc. 
of A uditor-Gener1al. 

7. In the event of the illness suspension or absence from 
duty of the Auditor-General or A&Bistant Auditor-General 
thE: Governor may appoint some other person 
to act as Auditor-General or Assistant Auditor-General 
respectively during such illness suspension or absence and 
every such person while so acting shall have the powers 
and authortities and shall perform the duties by this Act 
or regulation made thereunder conferred and imposed on 
the Auditor-General or Assistant Auditor-General as the 
case may be. 
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neur uit hoofde van een door beide Huizen van het Pa,r
lement aan de Goeverneur aangeboden verzoekschrift voor 
zijn ontslag kan worden ontslagen; behoudens voorts dat, 
wanneer het Par1ement niet in zitting is de Goeverneur 
bevoegd is zulke ambtenaar op grond van onbekwaamheid 
of wangedrag te schorsen; zullende, wanneer en zo dik
werf schorsing plaats v~indt, een uitvoerig verslag van de 
omstandigheden aan beide Huizen van het Parlement bin
nen veertien dagen na de aanvang van de eerstvolgende 
zittirig voorgelegd worden; en indien een verzoekschrift 
voor herstelling van zulke ambtenaa,r in zijn bediening 
tijdens een Padementszitting door beide Huizen aan de 
Goeverneur aangeboden wordt, wordt hij dienovereen
komstig in zijn waardigheid hersteld, zullende de Goever
neur, indien geen zodanig verzoekschrift aangeboden 
wordt, de schorsing bekrachtigen. 

Plicht van Goeverneur om de openge1.:allen betrek
king van A uditeur-Generaal te vervullen. 

5. De bediening van Auditeur-Generaal ingevolge over
lijden, bedanking of anderszins opengevallen zijnde, stelt 
de Goeverneur een ander in zijn plaats aan. 

Bevoegdheden van A uditeur-Generaal en 
Assistent A uditeur-Generaal. 

6. Verriehtingen welke krachtens voorschrift van deze 
Wet door de Audit,eur-Generaal waargenomen worden 
kunnen in zijn afwezen door de Assistent Auditeur-Gene
raal waargenomen worden. 

Aanstelling van plaatsvervanger in geval van ziekte 
enz., van A uditeur-Generaal. 

7. In geval van ziekte, schorsing of afwezigheid in 
ambtsvenrichtingen van de Auditeur-Generaal of Assistent 
Auditeur-Generaal kan de Goeverneur een ander persoon 
aansteHen om gedurende de ziekte, schorsing of afwezig
heid als Auditeur-Generaal of Assistent Auditeur-Generaal 
respektievelik te fungeren, zullende zodanig persoon tij
dens de duur van zulke ambtswaarneming de bevoegd
heden en mach ten en de plichten bij deze Wet of een 
ingevo1ge dezelve vastgestelde regulatie aan de Auditeur
Generaal of Assistent Auditeur-Generaa1, zoals het geval 
mocht zijn, toegekend of opgedragen, uitoefenen en ver
vullen. 
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General duty of Auditor-General to examine and audit 

accounts of public moneys. 

8. The Auditor-General or any person duly authorized 
by him shall in accordance vvith such regulations a,s may 
be made by him from time to time in that behalf examine 
enquire into and audit the accounts of all persons entrusted 
with the collection receipt custody or issue of public moneys. 
and also any other accounts of a public nature which may 
be prescribed by law or indicated by the Governor; any 
such regulations when approved by the Governor and 
published in the Gazette shall have the same force and 
effect as if they were contained in this Act and the same 
shall be laid upon the rrable of both Houses of Parliament 
if then sitting or otherwise within seven days after the 
beginning of the Session of Parliament next ensuing. 

Power of Governor to exempt from detailed examination 
and audit accounts of certain departments. 

9. rrhe Governor may exempt from detailed examina
tion or audit by the Auditor-General but not from an ap
propriation audit the accounts of any department the pecu
liar functions constitution or circumstances of which may 
render such exemption expedient; provided that in his. 
annual report the Auditor-General shall call attention to 
any such exemption allowed by the Governor. 

Duty of Auditor-General to satisfy himself that laws and 
regulations relating to public money are obSM'Ved. 

10. The Auditor-General shall satisfy himself 

(1) that all reasonable precautions have been taken 
to safeguard the proper collection of public 
revenues or other moneys due to the government 
and that the laws and regulation::; relating thereto 
have been duly observed; 

(2) that all issues and payments are made in accord
ance with the proper authority and are supported 
by sufficient vouchers or proof of payment. 
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A lgemene plicht van A uditeur-Generaal om de rekeningen 
van staatsqelden na te zien en te auditeuren. 

8. De Auditeur-Generaal of een door hen'l behoorlik ge
lllachtigd pe·rsoon za1 overeenkom.stig de door hem van 
tijd tot tijd te dier zake vastgestelde regula.ties de rekenin
gen van alle n'let de invordering, ontvangst, be waring of 
uitgifte v~n staa.t.sgelden belaste personen nazi en, onder
zoeken en auditeren, alsmede alle andere rekeningen 
van openba.re aard die wet.telik voorgeschreven of door de 
Goeverneur aangewezen worden ; desbetreffende regula
ties, mits door de Goeverneur goedgekeurd en in de 
Staatskoerant afgekondigd, hebben gelijke verbindende 
kracht alsof zii in deze \Vet vervat waren, zullende dezelve 
ter tafel van beide Huizen van het Parlement alsdan in 
zitting zijnde gelegd worden, of anderzins binnen zeven 
dagen na de a:anvang van de eerstvolgende Parlements
zitting. 

Bevoegdheid van Goeverneur om rekeningen 'l.ian zekere 
dezJartementen van gedetailleerde opneming en 

onderzoek vrij te stellen. 

9. De GoeveLrneur kan de rekeningen van een of ander 
departement, de eigenaardige werkkring, .sa.menstelling cf 
omstandigheden waarvan een vrijstelling raadzaam maken, 
van een nanwkenrig onderzoek of opneming, doch niet 
van een appropria.tie-opnen'ling vrijstellen; des echter dat 
de Auditeur-Generaal in zijn ja.a.rliks verslag van vrijstel
lingen door de Goeverneur vergund melding zal maken. 

A uditeur-Generaa.l verplicht zich te ve1·gewissen dat 
wetten en regulaties op het stuk van staatsgelden 

nageleefd zijn. 

10. De Auditeur-Generaal zal zich vergewissen 

(1) dat alle redelike voorzorgsmaatrege1en aange
wend zijn ten einde behoorlike invordering van 
.staatsinkomsten of andere aan het Goevernement 
verschuldigde gelden te V·erzekeren en dat de wet
ten en daartoe betrekkelike regula ties behoorlik 
nageleefd zijn : . 

(2) dat aile uitgiften en betalingen overeenkomstig 
behoorlike volma.cht gedaan en door voldoende 
bescheiden of bewijzen van betaling gestaafd zijn. 
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Power to admit unstamped vouchers. 

11. Wherever it appears to him to be reasonable or 
expedient so to do the Auditor-General may admit or 
allow vouchers for any moneys expressed therein though 
such vouchers are not stamped according to law. 

Powers of surcharge in case of actual or apparent 
deficiencies or improper payments. 

12. If it shall appear to the Auditor-General 

(1) that any deficiency has occurred in the collection 
of or accounting for public moneys; or 

(:2) that any money has been improperly paid; or 

(3) that any moneys stamps securities or other e-ov-
ernment property are deficient; 

and if a proper explanation be not furnished to him in 
regard to any such deficiency or i1nproper payment or be 
delayed it shall be lawful for the Auditor-General to sur
charge the amount of any such deficiency or imprl()per pay
ment against the person responsible therefor ; and the 
amount of such surcharge shall be a debt due from such 
per:son. 

Notification of surcharges to the Treasurer. 

13. The Auditor-General shall forthwith notify to the 
Treasur.er any surcharge which may be made under the 
last preceding section and the Treasurer shall recover the 
amount thereof from the person liable to pay the sam.e; 
provided that unless the Governor otherwise directs the 
amount of any such surcharge which may be due from an 
officer of the public service shall be recovered in equal 
monthly instalments by deductions from the monthly 
salary of such officer not exceeding one-fourth of such 
monthly salary. 

l'v1 ode of recovering surcharge. 

14. The amount of such surcharge may be sued for and 
recovered on behalf of the Governor by action in any court 
of competent jur~sdiction at the suit of the Treasurer and 
in the .event of such action being instituted the proviso to 
the last preceding section shall not apply. 
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Bevoegdheid ongezegelde bescheiden toe te laten. 

11. vVanneer de Auditeur-Genera.al zulks redelik d 
dienstig oordeelt kan hij bescheiden betrekkelik gelden. 
daarin vermeld aannemen of toelaten ofsehoon zulke· 
bescheiden niet volgens wet gez.egeld zijn. 

Bevoegdheid om in geval van werkelike of vermoede
like tekorten of onbehoorlike betalingen boete 

op te leggen. 

12. Wanneer de Auditeur-Generaal bevindt 

(1) da.t 'l)bij de invordering of ve~antwoording van1 
staatsgelden een t.ekort zich voorgedaan heeft 

(2) dat gelden onbehoorlik uitbetaald zijn, of 

(3) dat gelden, zegels, effekten .of ander Goeverne--· 
mentseigendommen ontbreken; 

en indien geen aannem.elike uitlegging betrekkelik het te-· 
kort of de onbehoorlike betahng a.an hem verstrekt of de
zelve vertraagd wordt. is de Auditeur-Generaal bevoegd 
het bedra.g van het tekort of van de onbehoorlike betaling· 
aan de daarvoor aansprakelike persoon in rekening te· 
brengen, zullende het be drag van· zulke boete een van de· 
betrokken persoon opvorderbare schuldvordering zijn. 

Kennisgeving van boeten aan Thesaurier. 

13. De Auditeur-Generaal geeft onverwijld kennis aan 
de Thesaurier van de volgens voorgaande sektie opgelegde 
boete en de Thesaurier verhaalt het bedrag ervan op de· 

schuldplichtige pe:rsoon ; behoudens dat, zo de Goeverneur 
niet anders bepaalt, het bedmg van zulke boete door een 
ambtena.ar in de staatsdienst verschuldigd, in gelijke 
m:aandelikse paaiementen door middel van kortingen op· 
het maandeliks salaris van zulke arribtenaar van hoogstens
een-vierde van het maandeliks salaris verhaald zal worden. 

Wijze van invordering van boeten. 

14. Het bedrag van de boete kan door de Thesaurier 
namens de Goeverneur in een bevoegd Hof ingevorderd 
ell verhaald worden, zullende, ingeval de rechtsvordering: 
ingesteld wordt, het voorbehoud van de voorgaande sektie· 
nict van toe passing zijn-
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Power of Auditor-General to withdraw surcharges if a 
satisfactory explanation is given. 

15. It shall be lawful for the Auditor-General at any 
time to withdraw a surcharge in respect of which a sati~
factory explanation has been received or if it shall other
wise appear that no surcharge should have been made; 
provided that he shaH at one0 notify to the Treasurer any 
such vvithdrawal of surcharge. 

Re11udy of officer aggrieved by surcharge. 

16. Any person who is dissatisfied with afuy surcharge 
made by the Auditor-General may within one n1onth after 
receiving notification thereof state a case for submission to 
the Governor who shall determine upon the merits of the 
-case whether the surcharge shall be confirmed alt,ered or 
remitted and shall forthwith cause his decision to be 
.notified to the Auditor-General and person aforesaid. 

Auditor-General may examine all public servants and 
search public books and docunwnts. 

17. (1) The Auditor-General may by order in writing 
require all persons in the public service as he may 
deem fit to appear personally before him at a time 
and place to be named in such order1, and to pro-· 
duce to him all such account books, vouchers, 
documents, and papers in the possession or con
trol of such persons as shall appear to him to be 
necessary for the purposes of his examination of 
public accounts. · 

(2) The Auditor-General may when he shall think fit 
cause search to be made in and extracts to be 
taken from any book document or record in any 
public office without paying any fee for the same. 

Auditor-General may examine all persons respecting 
receipt or expenditure of public money. 

18. The Auditor-General is hereby authorised personally 
or by his deputy to examine all persons whom he may 
-think fit to so examine respecting the receipt or expendi
ture of money, or any public stores respectively affected by 
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Bevoegdheid 'Can Auwiteur-Generaal om boeten kwijt 
te schelden indien aannemelike uitlegging 

?.Jerstrekt wordt. 

15. De Auditeur-Generaal is bevoegd te allen tijde een 
boete ten opziehte waa.rvan een aannemelike uitlegging. 
ontvangen is kwijt te schelden of inclien op andere gronden 
blijkt da.t geen boete behoorde opgelegd te zijn; met dien 
verstande dat hij onmiddellik de Thesaurier van de kwijt
schelding van boeten zal verwittigen. 

Rechts1niddel va.n ambtenaar die zich door boete 
bezwaard ge'Coelt. 

16. Een ieder die zich bezwaard gevoelt over een door de 
Auditeur-Generaal opgelegde boete kan binnen een maand: 
na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving een re-
sume van feiten opstellen ter voorlegging aan de Goever
neur, die op de merieten van de zaak beoordeelt of de be
boeting bekrachtigd, gewijzigd of kwijtgescholden zal wor
den, zullende hij onverwijld de Auditeur-Generaal en de 
betrokken persoon van zijn beslissing verwittigen. 

A uditeur-Generaal kan alle staatsdienaren verhoren 
en openbare boeken en stukken onderzoeken. 

17. (1) De Auditeur-Generaal kan bij schriftelik bevel 
aile in de staatsdienst aangestelde personen te· 
zijner bescheidenheid per.soonlik op een in het be
velschrift geste,lde tijd en dag voor zich doen ver
schijnen, en aile boeken, bescheiden, dokumenten 
en stukken onder de berusting of beschikking 
van zulke personen, welke hem voor de opneming 
van de open bare rekeningen no dig voorkomen: 
doen overlerre-en. 

(2) De Auditeur-Generaal lmn wanneer hij zulks
nodig oordeelt, boeken, dokumenten of stukken 
kosteloos in openbare kantoren doen nazien en 
uittreksels daaruit doen maken. 

Aud,iteur-Generaal kan alle personen verhoren be
trekkelik de ont-vanqst of uitgifte 'Can sta.atsgelden. 

18. De Auditeur-Generaal is bij deze gemachtigd in 
persoon of door zij n vertegen woordiger alle personen a an 
een verhoor te onderwerpen, die hij aldus mocht willen
verhoren, betrekkelik de ontvangst of uitgifte van gelden,. 
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. the provisions of this Act and in ~espect of any other mat
ters and thing necessary for the due performance· and 

·.exercise of the duties and powers vested in him. 

Auditor-General may state case for opinion of Attorney
General. 

19. The Auditor-General n1ay lay before the Attorney-
·General a case in writing as to a.ny question or questions 
which may aris.e regarding the interpretation of any Act 
of Parliament or regulation concerning the powers of the 
Auditor-General or the discharge of his duties, and the 
Attorney-General or the officer acting as such as the case 
.may be shall give a written opinion on such case. 

Exchequer Account. 

20. r:rhe Treasurer shall keep with the bank an account 
-entitled the Exchequer Account. 

Special provisions as to Post Office Savings Bank and 
Guardians' Fund moneys. 

21. Notwithstanding anything jn this Act or in the Post 
·Office Or~dinance 1903 or the Administration of Estates 
·Ordinance 1905. or any other law contained it is hereby 
.expressly enacted that in the case of moneys received by 
the Postmaster General as Savings Banks Deposits under 
the Post Office Ordinance 1903 or any amendment there
·Of and by the Mastert of the High Court for credit to the 
·Guardians Fund under the Administration of Estates Or-
dinance 1905, or any amendment thereof the .said Post

.master-Genera1 and Mwster respeetively shall pay in to the 
Exchequer Account such amounts only as are available for 
investment after allowing for reasonable working balances, 
which balances shall be retained and administered by the 
.said officers respectively. 

Moneys to be withdrawn from Exchequer Account as 
provided by this Act. 

22. It shall not be lawful to withdraw any moneys from 
:the Exchequer Account except in manner hereinafter pro
·vided. 
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of sta.atsbenodigheden waarop de bepalingen van deze 
Wet respektievelik toepasselik zij n en betrekkelik 
andere aangelegenheden en onderwerpen vereist voor de· 
behoorlike vervulling en uitoefening van de plichten en 
bevoegdheden hem opgedragen en toekomende. 

A uditeur-Generaal kan vraagpunten nan Staats
prokureur voor advies onderwerpen. 

19. De Auditeur-Generaal kan vraagpunten die zich tell' 
opzichte van de uitlegging van een vVe;t of regulatie be
trekkelik de bevoegdheden wtn de Auditeur-Generaal of de 
waarneming van zijn plichten mochten voordoen, aan de· 
Staatsprokureur in geschrifte onderwerpen, zullende de· 
Staatsprokureur of de ambtenaar die a.ls zodanig fungeert, 
een schriftelik advies ten aanzien van zulke vraa.gpunten 
uitbrengen. 

Schatkistrekening. 

20. De Thesaurier houdt met de bank een rekening ge
naa.md de Schatkistrekening. 

Biezondere bepalingen betrekkelik Postspaarbank
en Voogdijfondsgelden. 

21. Niettegenstaande de be paling en van deze Wet of 
van de Postkantoor Ordonantie 1903, of de Boe-· 

• delberedderings Ordonantie 1905, of een andere wet, 
wordt hierbij uitdrukkelik bepaaJd dat, zoveel aangaat 
gelden door de Postmeester-Generaal bij wijze van Spaar
bank-deposita overeenkomstig de Postkantoor Ordonantie 
1903, of een wijziging ervan en door de l\rieester van bet 
Hooggerechtshof ten behoeve van bet V oogdijfonds
kra.chtens de Boedelberedderingsordonantie 1905, of een 
wijziging ervan ontvangen de betrokken Postm.ee:ster 
Generaal en Meester respektievelik s1eohts die bedragen in 
d'e Schatkistrekening- zullen storten, welke na lafkek 
van redelike bedragen voor gewone uitgaven voor bel.eg
ging beschikbaar ziin, zullende zulke bedragen door de 
ambtena.ren voormeld ingehouden en beheerd worden. 

Geld~n worden uit Schatkistrekening overeenkomstig dez~ 
Wet ,qetrokken. 

22. Ret is niet geoo~loofd gelden uit de 8chatkistreke
ning op andere wijze te tDekken dan hierna bepaald is. 
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Governor's warrant for issue of moneys appropriated 
by law. 

23. \Vhen any public moneys have been annropriated by 
law for any specific purrose it shall be lawful for the 
Governor by warrant under his hand to authorize and 
require the Treasurer to issue the .sums which may be 
required from time to time to meet the cost of such pur
pose not exceeding the total of the moneys so appropriated. 

Circumstances under which special warrants n~ay be given 
for issue of moneys not appropriated by law and 

maximun~ aggregate amount of such issues. 

24. If at any time when Parlian1ent is not in session it 
!:'h&ll appear to the Governor to be necessary in the public 
interest that an issue of public moneys should be made for 
any purposes not authorized by law or for which insuffi
cient provision has been made in an Anoropriation Act he 
may by special \van·ant under his hand authorize such 
issues as may be required from time to time for such pur
poses; provided always that the total sum outstanding at 
any time of the issues made under the powers of this 
section shall not exceed fifty thousand pounds ; provided 
further that all such outstanding sums shall be submitted 
to Parliament for sanction at its next ensuing session. 

Power of Treasurer to make advances to other 
Governments. 

25. Nothing in this Act shall affect the power of the 
Treasurer to make advances out of the General Revenue 
of the Colony on behalf of other Governments provided 
that such advances are not for services finally chargeable 
to funds provided by the Parliament of this Colony. 

Issue of public moneys to be. made only on an order of the 
Treasurer countersigned by the Auditor-General. 

26. No issues of public moneys which have been 
authorized in manner provided by sections twenty-three. 
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Volmacht van Goeverneur vereist 'coor uitgifte ran 
gelden bij wet beschikbaar gesteld. 

23, W anneer staatsgelden bij de wet voor een bepaalde 
dienst beschikbaar gesteld zijn, is de Goeverneur bevoegd 
bij volmaoht onder ziin hand de Thesaurier te machtigen 
en te gelasten de solm·men uit te keren die van tijd tot 
tijd voor bet bekostigen van znlke dienst benodigd zijn 
bet gezamenlik bedrag van de aldus beschikbaar gestelde 
gelden niet te hoven gaande. 

Omstandigheden waaronder biezondere volmachten tot uit
kering van niet bij wet beschikbaar gestelde 
gelden verleend mogen worden en ma.ximum 

be drag van qezamenlike uitkering. 

24. Indien te eniger tijd wanneer bet Parlement niet 
in zitting is, de Goeverneur bet in bet algemeen be lang 
nodig oordeelt olm ten dienste van een of ander doel, waar
voor geen machtiging bij de wet verleend of waarvoor 
onvoldoende voorziening in een Apnropriatiewet ge
maakt is, staatsgelden te besteden, kan hij bij biezondere 
volmacht onder zijn hand maohtiging verlenen tot bet doen 
van de uitkeringen die van tijd tot tijd voor zulk doel be
nodigd zijn; met dien verstande steeds dat bet gezamen
like te eniger tijd uitstaand bedrag van de krachtens deze 
sektie gedane uitkeringen vijftig duizend pond niet te 
hoven za,l gaan ; en in dier voege' voorts dat alle zulke uit
staande sommen aan bet Pa.rlement in zijn eerstvolgende 
zitting ter bekrachtiging voorgelegd znllen worden. 

Bevoegdheid ran Thesaurier om aan andere 
Goevernementen roorschotten te doen. 

25. Niets in deze Wet maakt inbreuk op de bevoegd
heid van de 'rhesaurier om nit de Sohatkist van de Kolonie 
ten behoeve van andere Goeve,rnementen voorschotten te 
verstrekken mits zulke voorschotten niet voor diensten 
zijn, welke uiteindelik ten bezware komen van fondsen 
door bet Parlement van deze Kolonie beschikbaar gesteld. 

Uitgijte van staatsgelden geschiedt slechts op een order 
van de Thesaurier. medeondertekerid door de 

A uditeur-Generaal. 

26. Geen uitkering van staatsgelden voor welke overeen
komstig bet, bepaa1de in sekties dr!e-en-twintig, vier-en-
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twenty-four and twenty-five of this Act shall be made 
except upon an order which specifies clearly the purpose 
for which the issue is to be made and is signed by the 
rrreaFmrer or by some person nominated by him for such 
purpose and countersigned by the Auditor-General; such 
order shall direct the bank to issue from the Exchequer 
Account such sums as may be required; the Auditor
General before countersigning such order shall satisfy him-
·self 

(1) that the issues are in accordance with the provi
sions of any law appropriating such sums; or 

(2) that the issues if authorized by Bpecial wa,rrant as 
provided in section twenty four do not in the 
aggregate exceed the maximum of fifty thousand 
pounds by such section provided and are within 
the terms of such special warrant; or 

(3) that the issues are to meet expenditure recover
able from other Governments. 

Order to be authority to bank to transfer specified 
amounts from Exchequer Account. 

27. (1) Any order mentioned in the last preceding 
section when countersigned by the Auditor-Gene
ral shall be the necessary authority and direction 
to the bank to transfer in accordance with the 
tenor of such order the sums therein specified 
from the Exchequer Account. 

(2) All amounts so transferred shall be credited by 
the Treasurer to the several accounts of the 
persons who may be appointed to account for 
such issues and every such person shall consider 
the issues so made to him as constituting part of 
his general drawing balance applicable to the pay
ment of any service for which he is accountable. 

Restriction on withdrawals from Exchequer Account in 
case of Post Office Sa.vings Bank and Guardians 

Fund moneys. 

'28. No withdrawal from the Exchequer Account as 
against the moneys deposited therein under section twenty-
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twintig en vijf-en-twintig van deze Wet machtiging ver
leend is, wordt gedaan. tenzii uit hoofde van een order, 
die duidelik bet doel omschrijft waarvoor de uitkering ge
daan wordt en door de Thesaurier of een door hem, te ·dier 
zake benoemd persoon ondertekend en door de Auditeur
Generaa,l medeondertekend is ; deze prder gelast de Bank 
<Qm uit de Sdhatkistrekening de benodigde bedragen uit 
te keren; de Auditeur-Generaal, alvorens zulke order mede 
to ondertekenen ver~ewist zicb 

(1) dat de uitkeringen overeenkomstig de wetsbe
palingen zijn, waarbij zulke bedragen beschikbaar 
gesteld worden ; 

(2) dat de uitkeringen, indien ingevolge sektie vier
en-twintig machtiging daartoe bij biezondere vol
macht verleend is, niet bij elkaar gerekend bet 
bij de sektie vo6rgeschreven maximum van vijftig 
duizend pond te boven gaan en overeenkomstig 
de biezondere volmacht gedaan zijn; 

(3) dat de uitkeringen bestemd zijn tot dekking van 
uitgaven, verhaalbaar op andere Goevernemen
ten. 

Order strekt tot machtiging va.n Bank om gespeci
ficeerde bedragen van Schatkistrekening over te brengen. 

27. (1) De in de voorga.ande sektie vermelde order, 
mits door de Auditeur-Generaal medeonder
tekend, strekt aan de bank . tot behoorlike 
machtiging en last om naar luid van de order de 
in dezelve g·especificeerde sommen van de Schat
kistrekening over te brengen. 

(2) Met alle aldus overgebrachte bedragen worden 
de onderscheiden rekeningen van de person en, 
die ten aanzien van deze uitkeringen rekenplichtig 
mochten zijn door de Thesaurier gekrediteerd 
en ieder zodanig persoon zal de uitkering aldus 
aan hem gedaan als deel beschouwen van bet 
alg~emeen sal do, dat t~er bekostiging van de 
di,enstkring waarvoor hij verantwoordelik is te 
zijner beschikking is. 

Beperkin(f 'Van terugtrekkin(fen uit Schatkistrekening 'Can 
Postspaarbank- en Voogdijfonds- gelden. 

28. Geen terugtrekking uit de Schatkistrekening van 
-gelden die ingevolge sektie een-en-twintig van deze Wet 
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one of this Act shall be permitted except when such with
drawal is required. 

(1) for purposes of actual investment; or 

(2) to enable the Postmaster-General to make pay
ments of principal or interest due to depositors in 
the Post Office Saving Bank ; or 

(3) to enable the Master of the Supreme Court to 
ma.ke such payments other than for investment 
as he may by 1a.w be required to make; 

and no issues from the Exchequer Account for any such 
purpose shall be made, except upon an order which specifies 
clearly the purpose for which the issue is to be made and 
is signed by the Treasurer 0[" by some person nominated 
by him for such purpose and countersigned by the Auditor
General; every such order shall direct the bank to issue 
from the Exchequer Account such sums as may be 
required. 

Temporary investment of balances in Exchequer Account. 

29. If it shall appear to the Treasurer to be desirable 
that any bnlances lying idle in the Exchequer Account and 
not immedia,tely required for public purposes should be 
temporarily invested he may in his discretion invest such 
balances or a portion thereof a.nd it shall be lawful to make 
issues from the Exchequer Account for such purpose if an 
ord'er be first completed as prescribed in the last preceding 
section provided always that the Auditor-General before 
countersigning such order shall satisfy himself that the 
issues are to be employed in making temporary invest
ments. 

Mode of withdrawing from Exchequer Account moneys 
entrusted temporarily to Treasurer. 

30. ·Whenever it may be necessary to withdraw from 
the Exchequer Aecount any moneys to which sections 
twenty-six, twenty-eight, and twenty-nine of this Act 
do not apply to wit a.ny special moneys or deposits which 
may be temporarily entrusted to the care of the Treasurer 
the ne·cessary withdrawals may be effect.ed subject to the 
previous completion of an order in the manner prescribed 
in section twenty-eight. 
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·daarin ingelegd zijn, za] geoor:oofd zijn tenzij de terug
irt•kking vereist is 

(1) voor werkelike geldbelegging; of 
(2) ten einde de Postmeester-Generaal in staat te 

ste Uen de a an inleggers in de Postspaarbank ver
schuldigde uitkeringen van hoofdsom of interest 
te doen; of 

(3) ten einde de l\feester van het Hooggerechtshof 
in staat te stel1en on1 wettelik voorgesehreven. 
niet tot geldbelegging strekkende betalingen te 
doen; 

-en geen uitkeringen worden voor dergelike doeleinden uit 
de Schatkis.trekening gedaan tenzij uit hoofde van een 
order, die duidelik het doel aanwijst waarvoor de uitkering 
gemaakt zal worden en door de Thesaurier of een door hem 
te dier zake benoemd persoon getekend en door de Audi
ienr-Generaal 1nede-ondertekend is ; ieder order voormeld 
gelast de bank om uit de Schatkistrekening de benodigde 
sommen uit te keren. 

Tijdelike belegging van saldos in Schatkistrekening _ 
29. vVanneer de Thesaurier het raadzaam oordeelt om 

saldos, die in de Schatkistrekening rent.eloos liggen en niet 
onmiddellik voor staatsdoeleinden benodigd zijn, tijdelik 
te beleggen, kan hij te zijner beSicheidenheid deze saldos 
of een dee1 ervan beleggen, zullende hij bevoegd zijn uit 
de Schatkistrekening te dier zake uitkeringen te doen. 
mits een order zoals bepaald in de voorgaande sektie eerst 
uitgemaakt worde; met clien verstancle altijd dat de Audi
teur-Generaal, alvorens zulke order mede te ondertekenen, 
zich zal vergewissen dat de uitkeringen voor tijdelike be
legging aangewencl zullen worden. 

vVijze waarop gelden, onder tijdelike berusting 
van Thesaurier, uit de S chatkistrekening 

getrokken uorden. 
30. Zo dikwerf bet noclig is on1 gelden, waarop sekties 

zes-en-twintig, acht-en-t'ivintig en negen-en-twintig van 
deze Wet niet toepasselik zijn. te weten biezondere geld
heclr~gen of deposita die tijdelik aan de zorg van de The
-saurier toevertrouwd zijn. uit de Schatkistrekening te 
trekken, kunnen de vereiste t·erugtrekkingen gedaan 
worden onder voon.vaarde dat eerst een order op de bij 
sektie acht-en-twintig voorgeschreven \vijze uitgemaakt 
wordt. 
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Authority of bank to release moneys described in last 
three preceding sections. 

31. The orders m,entioned in sections twenty-eight, 
twenty-nine, and thirty of this Act when countersigned 
by the Auditor-General shall be the necessary authority to 
the bank to relea,se from the Exchequer Account the sums 
in any such order specified and to dispose of the sums so 
released according to the directions contained in such 
order. 

Advances to Treasurer to meet deficiencies in Exchequer 
Account. 

32. If at any time it shall appear that the moneys in the 
Exchequer Account are likely during the next ensuing 
month to be insufficient to defray the duly authorized 
charges upon it in respect of such month the Treasurer 
shall p:repa,re and submit to the Auditor-General a state
ment showing the amount of the estimated deficiency and 
the Auditor-General if sa,tisfied with the correctness of the 
deficiency shall certify the amount thereof and thereupon 
the Treasurer shall be empowered to obtain advances not 
exceeding in the aggregate the amount of the certified 
deficiency and all such advances shall be placed to the 
credit of the Exchequer Account and be available to satisfy 
issues made in terms of this Act; and the principal of such 
advances together with any interest thereon shall be repaid 
in the succeeding month out of the growing balance of the 
Exchequer Account. 

Authority of Treasurer to open account. 

33. No public or official account shall be opened' in any 
bank without the authority in writing of the Treasurer or 
the Ass]stant Treasurer, and no bank shaH permit an over
draft on any public or official account. 

Transfer of balances on decease, resignation or removal 
of Public Accountant. 

34. On the death, resignation or removal of any public 
officer the balances remaining nt the credit of his public 
ur official account in any bank shall upon the appointment 
of his successor vest in and be transferred to the public or 
official account of such successor at the said bank, and on 
the death, bankruptcy or insolvency of any public official 
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Bevoegdheid van Bank om gelden in de drie voorgaande 
sekties omschreven uit de Schatkistrekening te 

trekken. 

31. De orders vermeld in sekties acht-en-twintig, negen
en-twintig en dertig van deze Wet, mits door de Auditeur
Generaa.l mede-ondertekend, strekken aan de Bank tot 
behoorlike machtiging om de in een zodanige order ver
melde sommen uit de Schatkistrekening te trekken en over 
de aldus uitgetrokken sommen overeenkomstig voorschrift 
van de order te beschikken. 

V oorschotten aan Thesaurier tot dekking van tekort 
van S chatkistrekening. 

32. Indien t.e eniger tijd blijkt dat de gelden in de Schat
kist.rekening waarschijnlik gedurende de eerstvolgehde 
maand ontoereikend zullen zijn om aan de voor zulke 
maand behoorlik geautoriseerde vordering.en op dezelfde 
te voldoen, stelt de Thesaurier t.er voorlegging aan de Au
diteur-Generaal een staat op. aanwijzende het bedrag van 
het vermoedelik tekort, zullende de Audit~eur-Generaal, in
dien hij zich van de juistheid van het tekort vergewist 
heeft, het bedrag ervan certificeren, als wanneer de The
saurier gerechtigd is tot ontvangst van voorschoUen van 
hoogst~ens het bedrag van het gecertificeerd tekort. en de 
Schatkistrekening wordt met alle zulke voorschotten ge
krediteerd, zullende dezelve strekken tot het doen van 
uitkeringen overeenkom,stig deze Wet. 

De hoofdsom van deze voorschotten tezamen met interest 
daarvan wordt in de volgende maand uit het wassend saldo 
van de Schatkistrekening terngbetaald. 

Volmacht van Thesaurier om een rekening te openen. 

33. Geen staa ts- of ambtenaarsrekening word t in een 
bank geopend · zonder schriftelike machtiging van de 
Thesaurier of Assistent Thesaurier, en geen bank zal een 
overdraft op een staats of ambtenaarsrekening toestaan. 

34. Bij overlijden, bedanking of ont~slag van een ambte
naar zullen de :saldos staande ten voordele van zijn staats
of a,mbtenaa-rsrekening in een bank bij de aanstelling van 
zijn opvolger op de staats- of ambtenaars rekening van de op
volger bij de bank voormeld overgebracht worden; en bij 
overlijden, ba.nkroetscha,p of insolventie• van een 
staa.tsbeambte vormen zulke saldos geen baten van zijn 
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Buch balances shall not constitute assets of his estate or be 
in any manner subject to the control of his legal represen
tative, assignee or trustee. 

APPROPRIATION FOR THE SERVICE OF A FINANCIAL YEAR. 

Duration of effect of an Appropriation Act. 

35. Unless special provision to the contrary is made in 
an Appropriation Act every appropriation by Parliament 
of public moneys for the services of any financial year shall 
lapse and cea~e to have any effect at the close of that year; 
and any balances of such appropriation which may then be 
unissued shall be written off and cease to be a liability 
of the Exchequer Account and the accounts of the year 
shaH then be closed. 

ANNUAL AccouNTs. 

Transmission to Auditor-General of account of 
financial position of Colony. 

36. As soon as possible after the accounts have been 
closed in respect of any financial yea,r the Treasurer shall 
transmit to the Auditor-General an account shewing fully 
the true financial position of the Colony on the last day of 
:::uch financial year. 

Trans1nission to Auditor-General of appropriation 
accounts by persons charged with accounting for 

public moneys. 

37. As soon as possible after the close of any financial 
year and in no case later than the thirtieth day of Sep
tember next succeeding each person charged with the duty 
of accounting for any service provided for in such Act 
shall transmit to the Auditor-General nccount~ to be 
termed appropriation accounts shewing the apnlication of 
the amounts appropriated by ]a,v for his particular ser
vice for the financial year. 

Form of appropriation account.<~. 

38. (]) Appropriation accounts shaH shew on the charge 
side thereof the sums appropriated by law for the 
servi~e of the financial yea,r and on the discharge 
siae the sums which have actual1v come in course 
of payment "ithin the same pcr1od. 
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boedel noch zullen zij op enigerlei wijze aan de kontrole 
van zijn wettige vertegenwoordiger, boedelredderaar 
of kurator onderworpen zijn. 

BESCHIKBAARS'l'ELLING VAN GELDMIDDELEN VOOR KEN 
DIENSTJAAR. 

Duur van de verbindende kracht van een A ppropriatie
wet. 

35. Bij gebDeke van een biezondere voorziening in een 
Appropriatie-wet wordt iedere beschikbaarstelling van 
middelen door het Parlement voor een dienstjaar bij het 
einde van da.t jaar krachteloos en van onwa.arde, zullende 
de saldos van de beschikbaar gestelde gel den, die alsdan 
onuitgegeven zijn afgeschreven worden en ophouden een 
schuldplichtigheid van de Scha.tkistrekening te zijn en de 
rekeningen van het jaar zullen alsdan afgesloten worden. 

J AARLIKSE REKENINGEN. 

Opzending van een star;,t aan A uditeur-Generaal 
aanwijzende de financiele toestand van Kolonie. 

36. Zo spoedig mogelik nada.t de rekeningen van een 
dienstjaar afgesloten zijn, z.endt de '~Chesaurier aan de 
Auditeur-Generaal een staat, behelzende een volledig 
overzicht van de ware financiele t.oestand van de Kolonie 
op de laatste dag van zulk dienstjaar. 

Opzendinq a an A uditeur-Generaal van appropriatie
rekening door rekerzplic.htige per~sonen 

37. Zo spoedig doenlik na het einde van een dienstjaar 
en in geen geval later dan de dertigste dag van de eerst
volgende September zal een ieder die rekening en verant
woording verschuldigd is voor een dienstkring waarvoor 
in zodanige wet voorziening- gemaakt is, aan de Auditeur
Generaal rekeningen, genaamd appropriatie-rekeningen, 
opzenden, a.antonende de wijze van besteding van de 
volgens wet voor zijn biezonder dienstkring voor het dienst
jaar beschikbaar gestelde gelden. 

Inrichting 'Dan a.ppYI'opriatie-rekeningen. 
38. (1) Appropriatie-rekeningen zullen op de dehet 

zijde de volgens wet voor bet dienstjaar beschik
baar gestelde sommen aanwijzen en op de credit
zijde de sommen die gedurende hetzelfde tijdvak 
uitbetaald werden. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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(2) No imprest or advance of the application of which 
an account has not been rendered and allowed 
shall be included in the discharge side of any such 
appropriation account. 

Audit and examination of and report on appropriation 
accounts by Auditor-General. 

39. On receipt of the accounts prescribed by sections 
36 and 37 of this Act the Auditor-General shall cause them 
to be examined and audited and shall forthwith prepare a 
report deaEng with every head of account and calling at
tention to 

(1) every case where a grant appropriated by Parlia
ment has been exceeded or appears to the 
Auditor-General to have been applied to any ser
vice or for any purpose other than that for which 
it was intended; 

(2) any surcharge remitted under section sixteen of 
this Act; 

(3) any special question of audit arising out of the 
accounts. 

Accounting officers to prepare annual statements of 
liabilities outstanding. 

40. The accounting officer of each Department shall 
within thirty days after the close of the financial year pre
pare and transmit to the Auditor-General a statement of 
all claims in respect of the services of the Department 
outstanding a,t the clos·e of such year which might by law 
have been paid out of the Consolidated Revenue Fund 
of such year. 

Certificate of Auditor-General of examination of 
appropriation accounts and transmission of his 

Report to Treasurer for presentation to Parliament 

41. As soon as possible but in no case later than the 
first day of J anua,ry next succeeding the close of a financial 
year the Auditor-General shall certify that he has exam
ined the accounts prescrtibed by sections thirty six and 
thirty seven of this Act and shall transmit them together 
with his report to the Treasurer who shall cause such ac-
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(2) Geen v:oorscbot, ten opzicbte van welks aanwen
ding geen rekening gedaan en goedgekeurd is 
zal op de creditzijde van een appropriatie
rekening voorkomen. 

· Opneming en onderzoek van appropriatie-rekeningen door 
A uditeur-Generaal en zijn verslag dienaangaande. 

39. Op ontvangst van de bij sekties 36' en 37 van d:eze 
-vVet voorgeschreven rekeningen zal de Auditeur-Generaal 

-· dezelve doen onderzoeken en opnemen en onverwijld een 
verslag op.stellen. waa.rin ieder boofd van de rekening 

1 bebandeld en de a.andaobt g·evestigd wordt op 

(1) elk geval wa.ar een door het Parlement 
bescbikbaar gesteld bedrag overscbreden is of 
volgens het oordeel van de Auditeur-Generaal 
voor een ande.r dienst of doel, dan da.t waa;rvoor 
bet bestemd was a.ange.wend is ; 

(2) elke boete die ingevolge sektie zestien van deze 
wet kwijtgescbolden is ; 

(3) elke kwestie van financiewezen waartoe de re
keningen aanleiding geven. 

_Rckenplichtige ambtenaren leveren jaarl·ikse staten van' 
uitsta.ande schulden. 

40. De rekenplichtig~e. ambtenaar van ieder departe
ment zal binnen dertig dagen na bet einde van eeu 

· dienstjaa.r een staat van a.Ue betrekkelik de werkkring van 
het Department aan bet einde van zulk jaar uitstaande 
vorderingen, .aie volgens wet uit bet Gekonsoiideerd In
komstenfonds van zodanig jaa.r hadden mogen worden 
uitbetaald opstellen en aan de Aud.iteur-Generaal zenden. 

· Certijikaat van Auditeur-Generaal aangaande onderzoek 
van appropria.tie-rekeningen en opzending van zijn 

verslag aan Thesaurier voor overlegging aan het 
Parlement. 

41. Zo spoedig doenlik doch in geen geval later dan de 
· eer:ste dag van J anua,ri volgende op bet einde van een 
dienstjaar, za,l de Auditeur-Generaal certificeren dat bij 

·de bij sekties zes-en-dertig en ze,ven-en-dertig van deze 
Wet voorgeschreven rekeniJlgen gecertificeerd beeft en 

.zal dezelve vergezeld van zijn verslag aan de Tbesaurier 
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('ounts and :veport to be presented to Parliament within 
fourteen days of their receipt by him or if Parliament be 
not in session within fourteen days after the commence
ment of its next session; provided that the Auditor-General 
may at any time if it appears to him to be desirable trans
mit a special report to the Treasurer for presentation with
in a like period to Parliament. Such special report may be 
made on any matter incidental to his powers and duties 
under this Act. If the Treasurer shall not within the 
time prescribed by this Act present to Parliament any
report made by the Auditor-General in terms of this section 
the Auditor-General shall forthwith transmit such report 
to the President of the Legislative Council and Speaker of· 
the Legisla.tive Assembly to be by them respectively pres
ented to the said Council and the said As!Sembly. 

Public accounts committee; its constitution and 
functions. 

42. (1) A public accounts committee shall be appointed 
at the commencement of each ordinary session 
of Parliament by the Legisl,ative Assembly from 
amongst its own members in accordance with any 
standing rules and orders of such Assembly. 

(2) Such committ·ee shall enquire into and report to 
the Legislative As>Sembly upon any question 
which may have arisen in connection with the 
account:=;· of the Colony and which may have been 
referred to the committee by a resolution of such 
Assembly. 

Power of Tresasurer to make regulations in consultation 
with the Auditor-General. 

43. The Treasurer may after consulta.tion with the 
Auditor-General from time to time make alter or rescind' 
r€gnla,tions (not inconsistent with the provisions of this 
Act) as m.ay appear to him to be neces:=;a,ry or expedient for
the proper ca.rrying out of its proviRions and more particu
larly prescribing 
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zenden, die de rekeningen en het verslag a au het Parle
ment binnen veertien dagen na ont.vangst ervan zal doen 
voorleggen of wanneer het Parlement niet in zitting is, 
binnen veertien dagen na de aanvang van zijn eerstvolg
ende zitting; met dien verstande dat de Auditeur-Gen
eraal te allen tijde, indien hem zulks wenselik voor
komt, een speciaal verslag aan de Thesaurier ter ,o-yer
legging aan het Parlement binnen een gelijke tennijn 
kan opzenden. Zulk speciaal verslag kan lopen over 
onderwerpen die betrekking hebben op zijn bevoegdheden 
en plichten onder deze W·et. VVanneer de Thesaurier 
niet binnen de bij deze Wet bepaalde tijd een door de 
Auditeur-Generaal ingevolge deze sektie uitgebracht ver
slag aan het Parlement a.anbiedt, zal de Auditeur-Gene
raal onverwijld zulk verslag aan de Voorzitter van de 
W etgevende Raad en de Speaker van de Wetgevende 
V ergadering voorlee-~wn ten einde door hen res'Pektieve
lik aan de Raad en de V ergadering voormeld te worden 
overgelegd. 

]{omitee voor open bare rekeningen; zijn samenstelling 
en werkkring. 

42. (1) Een komitee voor openbare rekeningen wordt 
bij de aanvang van ieder gewone Pa.:rlementszit
ting door de \V etgevende V ergadering uit haar 
eigen leden aangesteld in overeenstemming 1net 
het reglement van orde van zulke Vergade.ring. 

(2) Ret komitee doet onderzoek en zendt een verslag 
a an de W etgevende Vergadering ten aanzien 
van elk vraagpunt dat betrekkelik de rekeningen 
van de Kolonie zich opgeda.an heeft en door een 
besluit van de Vergadering aan bet komitee ver
wezen is. 

Beroegdhe:id van Thesattrier om 1·egulaties in overleg met 
de A uditeur-Generaal vast te stellen. 

43. De Thesaurier kan na ruggespraak met de Auditeur
Generaal van tijd tot tijd regulaties, (niet onbestaanbaar 
met het bij deze Wet bepaalde) die he1n nodig of dienstig 
voorkomen voor de handhaving van haar bepalingen, vast
stellen, wijzigen of intrekken, en meer in bet biezonder 
regelende 
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(1) the number and form of aH books statements ac-
counts or returns to be kept or rendered by per-
sons affected by this Aet ; 

{2) the system which shall be observed for the collec
tion receipt ba.nking custody issue expenditure 
due accounting for care and management of pub
lic moneys; 

(3) the officers of the public service or other persons 
to be appointed from time to time to collect re
ceive hold issue expend account for manage or 
otherwise deal with public moneys and the duties 
and responsibilities of such persons both in rela
tion to the Government and to the Auditor
General; 

(4) the conditions under which savings on any items 
or sub-hea,ds of a grant appropriated by law for 
any particular service may be used to meet ex
cesses on other items or sub-hea·ds of the same 
grant; 

(5) the form of the estimates of revenue and expendi
ture required by Parliament and the manner in 
which the material for such estimates shall be 
classified and submitted. 

All such regulations when approved by the Governor and 
published in the Gazette shall have the same force and 
effect as if they were contained in this Act and the sa.me 
shall be laid upon the Table of both Houses of Parlia-ment 
if then sitting or otherwise within seven days after the 
beginning of the session of Parliament next ensuing. 

44. The Audit Ordinance, 1905, and any regulations 
made thereunder shall be and are hereby repealred. 

Title and date of taking effect. 

45. This Act may be cited for all purposes as the 
"Audit and Exchequer Act, 1908/' and shall take effect 
'from the dttte of first publication as an Act jn the Gazette .. 
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(1) het aantal en de inrichting van alle boeken, be
scheiden staten of rekeningen door Qersonen . op 
welke deze \Vet toepasselik is te wo11den g.ehou
den. 

·(2) de wijze van invordering, ontvang st, storting in 
de bank, be waring, uitkering, ui tgifte, rekening 
en verantwoording, de zor:g voor en bet beheer 
van ~staatsgelden ; 

·(3) de aanstelling van tijd tot tijd van de beambten 
in de staatsdienst of andere personen om staats
gelden in te vorderen, te ontvangen, onder zich 
te houden, dezelve uit te keren, te besteden, te 
vera.ntwoorden, te beher:en of op ander.e wijze 
ermede te handelen, en de plichten en aan
sprakelikheid van zulke personen zowel tegen
over het Goevernement als tegenover de Auditeur
Generaal; 

·( 4) de voorwaarden waaronder bezuinigingen op 
posten of onderdelen van een begrotingspost, 
die wettelik voor een bepaalde dienst beschikbaar 
gesteld is, aangewend mogen worden tot dek
king van meerdere uitga.ven in Vierband met an
dere posten of onderdelen van dezelfde be
groting.spost 

(5) de inrichting van de begroting van inkomsten en 
uitgaven benodigd door bet Parlement en de wijze 
waarop de .gegevens voor deze begroting inge
deeld en v.oorgelegd zullen worden. 

Alle zodanige regula ties worden na goedkeuring door de 
•Goeverneur in de Staatskoerant afgekondigd en hebben 
dezelfde kracht also£ zij in deze Wet vervat waren, zullen
de dezelfde ter tafel van beide Huizen van bet Parlement, 
indien dan in zitting, of anders binnen zeven dagen na de 

. aanvang van de eerstvolgende Parlementszitting gelegd 
worden. 

44. De Financie Ordonant~e, 1905 1 en regulaties inge
·volge dezelve vastgesteld worden en zijn hierbij herroepen. 

Benaming en datum van inwerkingtreding. 

45. Deze \Vet wordt voor alle doeleinden aangehaald 
:.als de "Wet tot regeling van bet Financiewezen, 1908" 
en tr.eedt in werking op de datum van eerste afkondiQ"ing 
..als wet in de Staatskoerant. 
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Ac'I' No. 18 of 1908. J [Took effect 18t:h December, 1907 .. 

ACT 
To fix the salary of the President of the Legislative Council and 

Speaker of the Legislative Assembly. 

(Assented to 25th August, 1908.) 

Whereas it is provided by section thirty-four of the 
01'1ange River Colony Constitution Let.ters Patent 1907 
that the salary of the President of the Legislative Council 
and of the Speaker of the Legislative Assembly shall be 
such as may be prescribed by any law of the Colony ; 

And where as it is expedient that the salary of each 
such officer should now be prescribed ; 

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 Orange River 
Colony as follows:-

1. The salary of the President of the Legislative Coun
cil shall be Five hundred pounds per annum and the salary 
of the Speaker of the Lrgislative Assembly shall be One 
thousand pounds per annum. 

2. This Act may be cited fori all purposes as the "Offi
cers of Parliament Remuneration 'Act 1908" and shall 
take effect as from the 18th day of December, 1907. 
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WRT No. 18 van 1908. J [Trad in \\·erking 18 Dec. 1907. 

WET 
Regelende de bez9ldiging van de Voorzitter van de W etgevende 

Raad en Speaker van de W etgevende Vergadering. 

(Goedgekeurd 25 Augustus 1908.) 

N ademaal bij sektie vierendertig van de Oranje Rivier 
Kolonie Konstitutie Open Brief 1907 bepa.ald is dat de be
zoldiging van de Voorzitter van de vV etg.evende Raad en 
van de Speaker van de W etgevende V ergadering nader 
bij een \Vet van deze Kolonie zal worden geregeld ; 

En nademaal het wenselik is om de bezoldiging van een 
ieder van deze beambten alsnu vast te stellen. 

Zij het bepaald door Zijne Majesteit de Koning met ad
vies en konsent van de W etgevende Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie, als 
volgt :-

1. De bezoldiging van de Voorzitter van de W etgevende 
Raad zal Vijf honderd pond per jaar bedragen en de be
zoldiging van de Speaker van de W etgevende V ergadering 
zal Een duizend pond per jaar bedragen. 

2. Deze Wet mag worden aangehaald als de ''Parle
mentsbeambten Bezoldigingswet 1908" en zal vanaf de 
l8ile dag van December 1907 verbindende kracht hebben. 
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Ac'r No. 19 of 1908. J [Took effect 29th August, 1908'~. 

ACT 
To Amend the Suppression of Brothels and Immorality Ordinance~ 

1903. 

(Assented to 25th August, 1908.) 

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 Orange River 
Colony as follows :-

1. In the interpretation of "the Suppression of Brothel& 
and Immorality Ordinance, 1903 '' 

'' Brothel '' shall mean and include any house, hut,. 
tent, room or other place kept for pnrposes of 
prostitution whether the same be kept or used 
for the said purposes by one person only or by 
more than one. 

"Keeper o£ a Brothel," in addition to the person. 
defined as suc}l in section four of the said Or din
ance, shall include any person who being the· 
tenant, lessee or occupier of any brothel uses the 
same as aforesaid. 

2. This Act may be cited as the "Suppression of 
Brothels and Immorality Amendment Ad, Hl08. '" 
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WET No. 19 van 1908.] [Trad in werking 29 Aug. 1908. 

WET 
Tot wijzigiog van de Ordonantie tot Bestrijding van Bordelen 

en Onzedelikheid, 1903. 

(Goedgekeurd 25 Augustus 1908.) 

Zij bet bepaald door Zijne JVIajesteit de Koning met 
advies en konsent van de Wetgevende Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als 
volgt :-

1. Bij de uitlegging van de "Ordonantie tot Bestrijding 
van Bordelen en Onzedelikheid, 1903 :' 

"Bordeel" betekent en omvat een huis, hut, tent, 
kamer. of ander plaats gehouden voor prostitu
tie-doe]einden, om bet even of dezelve door een 
of meer personen gehouden of gebruikt worden. 

"Bordeelhouder" omvat benevens de personen als 
zodanig omschreven in sektie vier van de Ordo
nantie voormeld, een ieder die als huurder of be
woneJ.·van een bordeel het als omschreven gebruikt. 

2. Deze Wet wordt aangehaald als de "Bestrijding van 
Bordelen en Onzedelikheid Wijzigingswet, 1908." 
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AcT No. 20 of 1908.] [Took effect 29th August, 1908. 

ACT 
To provide for the appointment of and to determine the powers 

jurisdiction and duties of Field Cornets. 

(Assented to 25th August, 1908.) 

Be it enacteil by the King's l\1ost Excellent l\lla
jesty by and with the advice and consent of the Legisla
tive Council and Legislative Assembly of the Orange 
River Colony as follows :-

Interpretation of terms. 

1. In this Act : 
''Governor'' shall mean the officer administering the 

Government of this Colony acting by and with 
the advice of the .l£xecutive Council thereof; 

'' :\finister'' shall mean the lVIinister of Agriculture 
or such other l\1inister to whom the Governor 
may from time to time assign the carrying out of 
the povvers and duties by this Act conferred and 
imposed on the Minister; 

'' Fieldcornetcy '' shall mean any one or more 
wards into which a l\!Iagisterial district of this 
Colony may at any time be divided for the pur
poses of this Act. 

Appointment of Field Comets. 
2. (1) The number of Fieldcornetcies into which 

each lVIagisterial district of this Colony shall be 
divided for the purposes of this Act shall be as 
determined in Schedule A hereto annexed and 
the names and boundaries of each such 
fieldcornetcy shall be as decided upon and fixed 
by the Governor who shaH cause the same to be 
pnblished in the Gazette. 

(2) rrhe Governor may from time to time appoint for 
any fieldcornetcy a fit and proper · person 
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WET No. 20 van 1908.J [rrrad in werking 29 A11g. 1908. 

WET 
~egelende de aanstelling en omschrijvende de bevoegdheden, 

jurisdiktie en plichten van Veldkornetten. 

(Goedgekeurd 25 Augustus 1908.) 

ZIJ HET BEP AALD do·o·r Zijn Majesteit de Koning 
mE:t ad vies ·en konsent van do W etgevende Raad en d0 Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie, als 
volgt:-

Uitleg van woorden. 

1. In deze Wet zal 
"Goeverneur" betekenen de ambtenaar die het Rege

ringsbeleid in deze Kolonie voert handelende met 
en op advies van de Uitvoerende Raad ervan. 

"Minister'' bet·ekenen de Minis,ter van Landbouw of 
·een ander Minister aan wi·en de Go·everneur van tij d 
tt>t tijd de uitoefening en vervulling van de bevoegd• 
heden en plichkn bij deze Wet aan de Minister toe
gekend en toegewezen ruocht opdragen. 

"Veldcornetschap" betekenen een of meer wijken 
waarin een Magistraatsdistrikt van deze Kolonie 
te eniger tij d voor de doeleinden van deze vV et 
verdeeld mocht worden. 

Aanstelling van Veldkornetten. 
2. (1) Ret aanta,l veldcornetschappen waarin elk 

Magistraatsdistrikt van deze Kolonie voor de 
doeleinden van deze vV et verdeeld zal worden, zal 
zijn overeenkomstig bet in Bijlage A. hiervan 
bepaalde en de namen en grenzen van elk zo ... 
danig veldcornetschap zullen zijn als vast
gesteld en bepaald door de Goeverneur die 
dezelve in de Staatskoerant zal doen afkondigen. 

(2) De Goeverneur kan van tijd tot tijd een bekwaam <'li 
geschikt persoon voor een veldcornetschap 
woonachtig in zodanig veldcornetschap als veld· 
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resident in such fieldcornetey to be field
cornet thereof and every person so appointed 
shall within his fieldcornetcy have and exercise 
the powers jurisdiction and duties conferred and 
imposed on field cornets by this Act or by any 
other law hereafter enacted. 

(3) The Governor may from time to time suspend 
any person so appointed from his office for al
leged incompetence or misconduct and upon suf
ficient proof to his satisfaction of incompetence 
or misconduct may remove him from such 
office; no person so removed shall be again ap
pointed a field cornet. 

(4) Subject to the provisions of the last preceding 
sub-section and of sub-section (6) hereof every 
person appointed a field cornet under this sec
tion shall hold office for a period of three years 
and shall be .eligible for reappointment to such 
office. 

(5) Every appointment made under this section shall 
be notified by the Minister in the Gazette and 
in a newspaper (if any) circulating in the 
fieldcornetcy for which such appointment is 

made. 

(6) The term of office of all field cornets appointed 
prior to the 30th of June, 1911, shall expire o:q 
that date and all field cornets appointed after 
that date shall cease to hold office on the 30th 
day of June of every third year after 30th June, 
1911, and all appointments to fill the vacancies 
so caused shall as far as possible be made and 
published according to the provisions of the pre
vious sub-section at least one month prior to the 
date upon which such field cornets so cease to 
hold office. 
v· 

General powers and duties of Field Cornets. 

3. A field C?rnet ~hall within his fieldcornetcy 
carry out such InstructiOns for the preservation of the 
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cornet ervan aanstellen en een persoon aldus 
aangesteld zal binnen zijn veldcornetscbap 
de bevoegdbeden jurisdiktie en plicbten aan 
veldcornetten bij deze Wet of een andere wet 
in vervolg van tijd van kracbt toegekend en 
toegewezen bezitten en uitoefoenen. 

(3) De Goeverneur kan van tijd tot tijd een aldus aan
gestcld persoon in de uitoefening van zijne bedie
ning uit hoofde van beweerde onhekwaamheid of 
wangedrag schors.en en hem na hehoorlik bewijs t.e 
zijnen genoege van de ornbekwa&llheid en het wan
gedrag u~t zijne bediening ontsLa.an; niemand aldus 
ontslag0,a ~al , weer als veldkornet aangesteld wor-
den. ,\ . 

( 4) Beboud~_ms bet bij de voorgaande subsek
tie en subsektie (6) biervan bepaalde zal 
een als Veldkornet .aangesteld persoon zijne 
bediening gedurende een tijdperk van drie jaren 
bekleden en zal voor berbenoeming tot zodanige 
bediening in aanmerking komen. 

~5) Ell\:e aansu~lling onder deze se1(tie gedaan zal door de 
1\1inister jn de Staatskoerant en in een in bet 
v~eldcornetscba p waarvoor zulke aanstelling 
gedaan wordt circulerend nieuwsblad (indien 
er een is) afgekondigd worden. 

{6) De diensttijd van aile v66r de 30ste J uni 1911 
aangestelde Veldcornetten zal op dien datum 
eindigen en a lie na dien datum aangestelde Veld
cornetten zullen op de 30ste dag van J uni van 
elk derde jaar na de 30ste J uni 1911 opbouden 
bunne bediening te bekleden en aile aansteilin
gen ter aanvuiling van de aldus ontstane vaka
tures zuilen zover doenlik overeenkomstig bet 
bij de voorgaande •Subsektie bepaa1de ten minste 
ene maand v66r de datum waarop zulke Veld
cornetten aldus opbouden bunne bediening te be
kleden, gedaa,n en afgekondigd worden. 

Algemene bevoegdheden en plichten van 
V eldkornetten. 

3. Een veldcornet zal binnen zijn veldcornet
scbap de instrukties nopens de bewaring van de vrede en 
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peace and good order thereof as he may from tin:e t_o tin:e 
receive from the Resident 1\Iagistrate of the chstnct m 
which such fieldcornetcy is situate and shall render all 
assistance in his power in suppressing disorder or dis
turbance in such fieldcornetcy. 

Special powers and duties of Field Cornets. 

4. A field cornet shall within his fielclcornetey 
have the following powers jurisdiction and duties:-

(1) He shall be ex-officio Justice of the Peace for his 
fieldcornetcy during the period of his ap
pointment as fieldcornet and shall within the 
limits of his fieldcornetcv have and ex
ercise the powers and duties conferred and 
imposed on Justices of the Peace by Part 1 of the 
Justices of the Peace Ordinance, 1902, and by 
any other law in force in that behalf. 

(2) He shall have and exercise the powers and duties 
conferrecl and imposed on field cornets by such 
only of the laws heretofore enacted as are 
enumerated in Schedule B hereto and to the 
extent therein set forth. 

(3) He shall be a Deputy Registrar of B'irths and 
Deaths for the purposes of Proclamation No. 15 
of 1902 (Deputy Administrator's) and shall 
subject to the provisions of Seetion 5 of this Act, 
have and exercise within his fieldcornetcy all the 
powers and duties conferred and imposed on a 
Deputy Registrar by the said Proclamation or 
any amendment thereof or any regulation made 
thereunder. 

(4) He shall have power to call upon any person 
who is carrying on any trade or occupation or 
following any pursuit or doing any act for which 
a license or written permit is required by the 
Game Ordinance, 1905, or any amendment 
thereof to produce such license or permit and 
on the failure of such person to produce such 
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goede orde daarin, die bij van tijd tot tijd van de Resident 
Magistraat van bet distrikt waarin bet veldcor
netscbap gelegen is mocht ontvangen nakomen en zal 
naar zijn beBte vermogen bijstand verlenen in bet onder
drukken van de wanordelikheid en rustverstoring in zo· 
danig veldcornetschap. 

Biezondere bevoegdheden en plichten ?.:an 
V eldkornetten. 

4. Een veldcornet zal binnen zijn veldcornet-
schap de navolgende bevoegdheden jurisdiktie en ver
plichtingen hebben :-

(1) hij zal ·'ex officio" Vrederechter wezen voor zijn 
veldcornetscbap gedurende het tijdperk van 
zijne aanstelling als veldcornet en zal binnen 
de uitg.estrekthe1d van zijn veldcornetschap 
de bevoegdheden en plichten hebben en 

uitoefenen, welke aan Vrederecbters in Afdeling 
I van de Vrederecbtersordonantie 1902 en b1j 
andere wetten op dit stuk van kracht toegekend 
en toegewezen ziJn. 

(2) bij zal de bevoegdheden en plichten bebben, 
aan veldko.rnetten toegeke:nd en to~egeweze:n . bij 
zodanige te voren in werking ges1telde wetten (en 
geen andere), als in Bijlage B hiervan opgenoemd 
zijn en in de omvang daarin hepaald. 

{3) hij zal Hulpregistrateur van Geboorte- en Sterf
gevallen wezen voor de doeleinden van Proklama
tie No. 15 van 1902 (Lui tenant Administrateurs) 
en zal met inachtnemmg van de bepaliugen 
van 8ektie 5 van deze vVet, in zijn veld
cornetscbap alle bevoegdbeden en plichten beb
ben en uitoefenen, welke aan een Hulpregistra
teur bij genoemde Proklamatie of ene wijziging 
ervan of ene ingevolge dezelve vastgestelde re
gulatie toegekend en toegewezen zijn. 

(4) hij zal bevoegd zijn van een ieder, die e-en bedrijf o·f 
beroep uitoefent of ene werkza.amheid of handeling 
verricht, waarvo-or ene licentie of schriftelike ver
gunning ingevolge de Wildordonantie 1905 of ene 
wijzigi:ng ervan vereist is, vertoning van zulke licen
tie ·of vergunning te vorderen en bij gebreke van 
een persoon om zoclanige licentie of vergunning 

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



21R FIELD CORNE'l'S. 

license or permit to take a1l lawful steps to en
force the provisions of such Ordinance or amend
ment thereof and if it shall appear to him that 
an offence has been committed by such person 
against such Ordinance or amendment thereof 
to bring the offender to justice. 

(5) He shall assist in the administration and carry
ing out of the Animal Diseases Ordinance, 1903,. 
and the Rabies Ordinance, 1903, and any amend
ments of and of any regulations made under any 
such Ordinance. Such assistance shall be ren
dered' in accordance with instructions from time 
to time given to him by the Minister of Agri
culture. 

(6) He shall within his fieldcornetcy render 
assistance and information to the collectors of 
the Dog Tax imposed by Chapter CXXXVI of 
the La.w Book. The provisions of Articles four 
and six and the words "mentioned in article 
four" in Article five thereof shall be and 
are hereby repealed. 

(7) He shall be responsible for the carrying out of 
such instructions in connection with the main
tenance and repair of public roads as may be· 
given to him from time to time by the lVIinis
ter of Public Works. 

(8) He shall make known in manner prescribed by 
the Minister the provisions of all laws proclama
tions or statutory regulations which affect the 
inhabitants of his fieldcornetcy. 

(9) A field cornet shall for the purposes of carrying. 
out any of the duties or powers imposed upon or 
granted to him b.~ any of the provisions of this 
Act have the right to enter upon any farm or 
land situate within his fieldcornetcy and any 
person wilfully preventing or attempting to pre
vent him from so entering or from exercising his 
lawful duties while on such farm or land shall 
be guilty of an offence and shall upon conviction 
be liable to a penaltv not exceeding £10 or in 
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te vertonen, aile wet.tige maatr.e:g.elen te · 
nemen ten . einde aan de bepalingen van 
zulke Ordol!llantie of wijziging erv.an uitvo,erring te 
geven en, wanneer hij mocht bevinden dat door 
zulk persoon ene overtreding van de Ordonantie 
of wijziging ervan begaan is, de overtreder 
gerechtelik te doen vervolgen. 

(5) hjj zal bijstand verlenen bij bet beheer en de uitvoe
ring van de Diereziekten Ordonant.ie, 1903 en de 
Hondsdolheid Ordon.antie 1903, en wijzig:i:ngen er
van of van regulaties vastgesteld ingevolge deze Or
donanties. Zulke bijstrand zal o·vereenkoms,tig in
strukties van tijd ·tot tijd door de Minister van 
Landbouw aan hem gegeven verleend worden. 

(6) hij zal in zijn veldcornetschap bijstand• 
verlenen en in1ichtingen verstrekken aan de gaar-
ders van de Hondebelasting opgelegd bij Hoofd
stuk CXXXVI van bet W etboel}. De bepalingen 
van Artikels 4 en 6 en de woorden '' vermeld in 
Artikel 4'' in Artikel vijf ervan worden en zijn bij 
deze he.rroepen. 

(7) hij zal verantwoordelik zijn vo·or de nakoming van de 
instrukties in verband met het onderhoud en herstel 
van publieke wegen die hem van t.ijd tot tijd door 
de .Minister van Publieke Werken gegeven mochte~. 
worden. 

(8) hij zal op een door de Minister vo·orgeschreven wijze 
de bepalingen van .aile wetten, proklamaties of inge
volge de wet vastgestelde regulaties, die voor de in
gezetenen van zijn veldcornetschap van 
aanbelang zijn bekend maken. 

(9) Een Veldkornet is hevoegd ter uitvoering van de 
plichten en bevoegdheden hem ingevolge de be
palingen van deze Wet opgelegd of toegekend,. 
zich op een binnen zijn veldkornetschap gelegen 
plaats of terrein te begeven, zullende. een ieder, 
die hem opzettelik belet of poogt te beletten om 
zich aldus te begeven of tijdens zijn verblijf op 
zodanige plaats of terrein zijn wettelike verpli!3h
tingen nate komen, schuldig zijn aan een over-
treding en bij veroordeling gestraft worden met 
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default of ·payment to imprisonment with or 
without hard labour for a period not exceeding 
one 1nonth.'' 

(10) He shall in general assist in the administration 
of the law and exercise such other functions as 
the Governor may from time to time assign 
to him. 

Field cornets not to act within Nl unicipalities. 

5. ~o povver duty or jurisdiction by this Act conferred 
and imposed on a field cornet shall be exercisable by 
him within the area of any lVIunicipa.Iity or area within 
the control of a Village Management Board. 

Absence of Field Cornet from his fieldcornetcy. 

6. No field cornet shall be absent from his fieldcor
netcy for a period exceeding fourteen days without 
having first obtained the consent of the Minis.ter who shall 
if he consent to such absence a.ppoint a fit and proper per
son to act in the place of the field cornet during his period 
of absence. The provisions of Ordinance No. 32 of 1902 
sha•ll apply to field cornets. 

Remuneration of Field Cornets. 

7. A field cornet shall be paid out of moneys voted by 
Parliament such re1nuneration as may be fixed by the 
Governor. 

Power to make regulations. 

8. The Governor may fron1 time to time make alter or 
::escind regulations for the better carrying out of the ob
Jects and purposes of this Act. 

Title. 

9. This Act may be cited for all purposes as til€ "Field 
·Cornets Act, 1908." 
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geldboete van hoogstens £10, of bij wanbetaling, 
met gevangenis met of zonder harde arbeid van 
hoogstens een maand. 

(10) hij zal in het alg~emeen bij het beheren van de 
wet behulpzaam zijn en zulke andere funkties 
waarnemen als de Goeverneur hem van tijd tot 
tijd mocht toewijzen. 

Veldcornetten handelen niet binnen M unicipaliteiten. 

5. Gene bevoegdheid, plicht of jurisdiktie bij deze Wet aan 
een veldkornet t~oegekend of toegewezen zal doo·r hem binnen 
de uitgestrektheid van ene Municipa1iteit of van het gebied 
onder het gezag van een Dorpsbes,tuur uitgeoefend mogen 
worden. 

Afwe.zigheid van Veldcornet uit zijn Veldcornetsc.hap. 

6. Geen veldcornet zal Ianger dan 14 dagc:u uHi zijne 
yeldoornetschap afwezig zijn zonder tevoren de vergunning 
van de Minister te hebben verkregen, die, mocht hij in 
zulke afwezigheid toestemmen, een bekwaam en geschikt 
persoon zal aanstellen om de veldcornet gedurende de tijd · 
van zijne afwezigheid te vervangen. Het bij Ordonantie 
No. 32 van 1902 bepaalde zal op veldcornetten toepas>.;elik 
zijn. 

Bezoldiging van Veldkornetten. 

7'. Een veldkornet zal uit gel den door het Parlement toe· 
gestaan zulke vergoeding genieten als de Goeverneur mocht 
bepalen. 

Bevoegdhetd om regulaties vast te stellen. 

8. De Goeverneur kan van tijd tot tijd regulaties voor de 
betere uitvoering, naar inhoud en strekking, van deze Wet 
vaststellen, wijzigen of int.rekken. 

Benaming. 

9. Deze Wet mag voor alle doeleinden worden aangehaald 
a1s de "Veldkornetten Wet, 1908." 
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SCHEDULE A. 

The number of fieldeornetcies into which each 1\ia
gisterial District shall be divided for the purpose,s of 
this Act shall be :-

Bethlehem 2 Kroonstad ..... . 3 
Bethulie ..... . 
Bloemfontein 
Bosh of 
Eden burg 
Fauresmith 
Ficksburg 
Frankfort ... 
Harrismith 
Heilbron ... 
Hoopstad 
Jacobsdal ... 

Law. 

2 
3' 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 

Lady brand 
Lindley 
Philippolis, 
Rouxville 
Senekal ... 
Smithfield 
Thaba 'N chu .. . 
Vrede ........ . 
Vredefort .. . 
\Vepener 
Winburg ... 

SCHEDULE B. 

I 
Subject. I Extent. 

2 
2 

~------1------------1------
Chapter CIX 

Chapter CXXIII 

Chapter CXXIV 

·Chapter CXXVI 

Chapter CXXXIII 

·Chapter CXXXIV 

Law 4 o£ 1895 

Law 11 of 1895 

Law 17 of 1898 

Law 8 of 1899 

Law 31 of 1899 

The Brewing and Abuse of The Whole, with the 
Kaffir Beer exception of Art 5. 

The Fencing Law Art 38. 

The Pound Law Arts. 11, 12, 28 & 37. 

Xanthium Spinosum Arts. 2 and 4. 

Native Passes Arts. 33, 34, 35 36. 
41 and Part Ill. 

Theft of Produce Arts. 1, 2 and 4. 

Native Passes and Squatting Arts. 14 and 18. 

Scotch Thistle The Whole. 

Ostriches Art. 8. 

Vagrancy and Theft The Whole. 

Contagious Diseases Parts III and IV. 
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BIJLAGE A. 

Het aantal veldcornetschappen 
traatsdistrikt voor de doeleind"'l. 
deeld zal worden za.l Zl]n : 

waann elk l\iagis-

Bethlehem • . . . 2 
Bethulie 
Bloemfontein .. 
Boshof .... 
Edenburg .. 
Fauresmith 
Ficksburg .. 
Frankfort .... 
Harrismith 
Heilbron 
Hoopstad 
Jacobsdal 

2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
9 
v 

2 
3 
2 

BI.JLAGE B. 

van deze Wet 

Kroonstad .. 
Ladybrand .. 
Lindley .. .. 
Philippolis .. 
Rouxville .. .. 
Senekal 
Smithfield .. .. 
Thaba 'Nchu 
Vrede .. ... 
Vredefort 
Wepener 
Win burg 

\Vet. Onderwerp. Omvang. 

ver 

n 
iJ 

2 
2' 

2 
2 
2 
2 
2• 
2 
2 
~ 

3 

Hoo£dstuk CIX Ret Bronwen en Misbruik Geheel, met uitzonde-
van Kaffer Bier ring van Art. 5. 

Hoo£dstuk OX XIII De Omheinings Wet Art. 38. 

Hoofdstuk CXXIV De Schut Wet Arts. 11, 12, 28 en 37. 

Hoo£dstuk CXXVI Xanthium Spinosum Arts. 2 en 4. 

Hoofdstuk CXXXIII Kleurlingen Passen Arts. 33, 34, 35, 36,. 
41 en A£deling III. 

Hoo£dstuk CXXXIV Die£stal van V ellen, etc. Arts. ] , 2 en 4. 

Wet 4 van 1895 Landloperij en V erzamelin- Arts. 14 en 18. 
gen van Kleurlingen 

Wet 11 van 1895 Schotse Distel Geheel. 

Wet 17 van 1898 Struisvogels Art. 8. 

Wet 8 van 1899 Landlooperij en Diefstal. Geheel. 

Wet 31 van 1899 Besmettelike Ziekten Afdeling III en IV. 
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AcT No. 21 of 1908.] [Took effect 14th January, 1909. 

ACT 
To Amend the provisions of the Orange River Colony Constitution 

Letters Patent I 907 relating to the Payment of Members of 
the Legislature. 

(Assented to 28th August, 1908.) 

Be it enacted by the King's :Most Excellent Majesty by 
and with the advice and consent of the Legislative Coun
cil and Legislative Assembly of the Orange River Colony 
as follows :-

Repeal of section thirty-seven of the Orange River 
Colony Constitution Letters Patent 1907. 

1. Section thirty-seven of the Orange River Colony Con-
1Stitution J__jetters Patent 1907 shall be and is hereby re
pealed. 

Interpretation of terms. 

2. In this Act unless inconsistent with the context : 
"absent" in respect of a member shall mean absent 

from the House of Parliament or of a committee 
of which he is a n1ember during the whole of a 
working day for any cause other than his own 
sickness or injury ; 

"Committee" shall have the same meaning as is as
signed to it in the "Powers and Privileges of Par
liament Act, 1908" or any amendment thereof; 

"extraordinary session" shall mean any session of 
Parliament other than an ordinary session ; 

"member" shall mean a member of either House of 
Parliament (other than a Minister or the Presi
dent of the Legislative Council); 

"ordinary session" shall mean the session of Parlia
ment at which the estimates of expenditure for 
the ordinary administ·r'ative services of a finan
cia.l year are considered; 
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WET No. 21 van 1908.] [Trad in werking 14 Jan. 1909 .. 

WET 
Tot wijziging van de bepalingen van de Oranje Rivier Konstitutie 

Open Brief 1907 in zake de Betaling van Leden van de 
Wetgevende Macht. 

( Goedgekeurd 28 Augustus, 1908.) 

Zij . bet bepaald door Zijne l\tiaje~st-eit de· Koning met 
advies en kons.ent van de \Vetgevende Raad en de Wet
gevende Verga.dering van de Oranje Rivier Kolonie als 
volgt :-

H erroeping van sektie zeven-en-derrtig van de Oranje 
Rivier Konstitutie Open Brief 1907. 

1. Sektie zeven-en-dertig van de' Oranje Rivier Kolonie 
Konstitutie Open Brief 1907 wordt en is bij deze inge
trokken. 

TT! oordbepalingen. 

2. In deze Wet, mits niet in strijd met de samenbang, 
zal 

''afwezig'' ten onzicbte van een lid betekenen afwezig 
van bet Huis van Parlement of van een Komitee 
waarvan bij lid is tijdens de duur van een werkdag 
om welke oorzaak ook, mits niet zijnde eigen 
ziekte of letsel. 

"Komitee" dlf' betekenis bebben daaraan toegekend 
in de "Bevoegdbeden en Voorrecbten van bet 
Parlement \Vet. 1908" of een wijziging ervan ~ 

''buitengewone zitting'' betekenen een Parlementszit
ting niet zijnde een gewone zitting; 

"lid" hetekenen een lid van ~een van beide Huizen van 
Parlement (niet zijnde een Minister of de Presi
dent V{Ln de W etgevende Raad) ; 

"gewone zitting" betekenen de Parlement,szitting 
waarin de begroting van uitga.ven voor de gewone 
administratieve fl.iensten van een finantieel jaar 
overwogen wordt ; 

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



·222 pAYMENT OF l\'IE~IBERS OF PARLIAMENT. 

''session'' shall mean an ordinary or an extraor
dinary session of Parliament; 

"working day" shall mean in respect of a member 
any day during a session on which the House of 
Parliament or a committee of which he is a mem
ber meets. 

Payment for ordinary session of Parliament. 

3. There shall be paid to every member the sum of 
three hundred pounds in respect of every ordinary session 
·of Parliament; provided that for every working day on 
which a member is absent there shall be deducted from 
such sum of three hundred pounds the sum of two 
pounds. 

Payment for extraordinary session. 

4. In respect of an extraordinary session there shall be 
paid to every member attending such ,gession the sum of 
ten pounds tDgether with a further sum of two pounds for 
.every working day on which such member is not absent. 

Time at which payments under this Act to be made. 

5. Payment of moneys due to members under this Act 
.shall be made on the last working day of each session; 
provided that if a member make a request in writing to 
the Clerk of the House of which he is a member there 
shall be paid to him on account on the last day of a month 
in any session the sum of two pounds for every working 
day on which he ha.s not been absent and the balance of 
any moneys due to him under this Act shall be paid on 
the last working day of the session. · 

Title and rlrrte of takin(! effPct. 

6. This Act may be cited for all purposes as the " Pay
ment of Members of Parliament Act, 1908," and shall not 
take effect unless and until the Governor shall have de
clared by proclamation in the Gazette that it is His ~Iajes
ty's pleasure not to disallow the same and thereafter it 
shall take effect on such day as the Governor may by like 
proclamation declare and whenever this Act shall take 
effect it shall be deemed to apply to the session commencing 
on the eighteenth day of December, 1907. 
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'' zitting'' betekenen een gewone of buitengewone 
Parlementszitting. 

''werkdag'' ten aanzien van een lid betekenen een of 
ander dag tijdens een zitting waarop bet Huis 
van Parlement of een Komitee waarvan hij lid is 
vergadert. 

Betaling voor geteone Parlementszitting. 

3. Aan ieder lid wordt de som van drie honderd pond 
sterling voor elke gewone Parlementszitting uitgekeerd; 
behoudens dat voor elke werkdag waarop een lid afwezig 
is van deze som van drie honderd pond de som van twee 
pond afgetrokken worldt. 

Betaling voor buitengewone zitting .. 

4. Ten aanzien van een buitengewone· zitting wordt aan 
ieder lid die zodanige zitting bijwoont de som van tien 
pond uitgekeerd tezamen met een verdere som van twee 
pond voor elke werkdag waarop bet lid niet afwezig is. 

Tijd waarop uitkeringen ingevolge deze Wet geschiedl]n. 

5. De aan leden ingevolge deze vV et vers.chuldigde Ult

keringen worden gedaan op de laatste werkdag van iedere 
zitting ; beboudens dat, wannee;r ·een lid bij de Klerk van 
bet Huis waarvan bij lid is, daa.rtoe schriftelik aanzoek 
doet, aan hem op de laatste dag van een maand gedurende 
een zitting de som van t.wee pond voor elke werkda.g waar
op bij niet afwezig was op afrekening betaald zal worden, 
zuHende het saldo van geld en hem inge·volge deze Wet ver
schuldigd op de laatste dag van de zitting uitgekeerd wor
den. 

Benaming en datum van inwerkingtreding. 

6. Deze \Vet kan voor aile doeleinden worden aange
haald als de "Betaling van P.a.rlementsleden Wet, 1908" 
en treedt niet in werking tenzij en a.Ivorens de Goeverneur 
bij Proklamatie in de Goucernement8 Gazette afgekonuigd · 
heeft dat bet Zijn l\'Iajesteit behaagd heeft dezelve niet af te 
keuren, zullende dezelve alsdan op een <loor de Gouverneur 
bij een soortgelike proklamatie nader vast te stellen dag van 
kracht worden en wanneer deze Wet in werking treedt 
wordt dezel ve .geacht op de zitting beginnende .op de a.cht
tiende dag van December, 1907 toepasselik te zijn. 
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AcT No. 22 of 1908.] [Took eff·ect 14th January, 1909. 

ACT 
To Establish New Electoral Divisions for the Districts of Faure· 

smith and Jacobsdal in place of th·e Electoral Division of 
Fauresmith and Jacobsdal as at present defined and to 
Amend the Orange ~iver Colony Constitution Letters Patent 
1907 to that effect. 

(Assented to 28th August, 1908.) 

Be it ena-cted by the King' B Most Excellent Majesty by 
and with the advice and consent of the Legislative Council 
and Legislative Assembly of the Orange River Colony as 
follows:-

Formation of Electora.l District of J acobsdal. 

1. Notwithstanding anything in the Orange River 
Colony Constitution Letters Patent, 1907, or the Sched
ules annexed thereto the Magisterial district of J acobsdal 
together with a portion of the magisterial district of Faure
smith to be determined as hereinafter provided shall form 
an electoral division within the meaning of the said 
Letters Patent to be known as the electoral division of 
J. acobsdal. 

Formation of Electoral District of Fauresmith. 

2. The remainder of the electoral division of Fauresmith 
and J acobsdal as at nresent defined shall from and after 
the determination of the boundary dividing the same from 
the electoral division of J acobsda.I aforesaid form a separ-

. ate electoral division to be known as the electoral division 
of Fauresmith. 

New Voters' List for division of Fauresmith and 
J acobsdal. 

3. Forthwith upon the taking effect of this Act a new 
lht shall be prepared of persons entitled under the said 
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WET No. 22 van 1908.] [Trad in werking 14 Jan. 1909. 

WET 
Regelende de instelling van Nieuwe Kiesafdelingen voor de 

Distrikten van Fauresmith en Jacobsdal In plaats van de 
Kiesafdeling voor Fauresmith en Jacobsdal zoals tans 
omschreven en dienovereenkomstige "ijziging van de 
Oranje Rivier Konstitutie Open Brief I 907. 

(Goedgekeurd 28 Augustus 1908.) 

Zij het bepaald door Zijne Majesteit de Koning met 
advies en konsent van de Wetgevende Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als 
volgt :-

Vorming van Kiesdistrict Jacobsdal. 

1. Niettegenstaande een of andere bepaling in de Oranje 
Rivier Kolonie Open Brief, 1907, of aangehechte Bijlagen 
zal het Magistraat1sdistrikt van J acohsdal tezamP,n met 
oon hierna nader bepaald deel van bet Magistcr:aatsdistrikt 
van Fauresmith een kiesafdeling in de zin van de Open 
Brief voormeld onder de benaming van de kiesafdeling 
.J acobsdal vormen. 

Instelling van Kiesdistrikt Fau~esmith. 

2. Het overblijvende deel van de kiesafdeling Fau
resmith en J acobsdal zoals tans omschreven, zal vanaf en 
na de vaststelling van de grens, die dezelve van de kiesaf
deling Jacobsdal voormeld scheidt, een afzonderlike kies
afdeling onder de, benaming van de kiesafdeling Fau
resmith vormen. 

Nieuwe kiezerslifst roor Afdeling Fauresmith en 
Jacobsdal. 

3. Onmiddel1ik na inwerkingtreding van deze Wet 
wordt een nieuwe Jijst opgemaakt van personen, die inge-
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Letters Patent to be registered as voters in the electoral 
division of Fauresmith and J acobsdal as at present defined 
in like manner as is provided in the second schedule to the 
said Letters Patent. 

Commissioners to determine boundary between the 
two new divisions. 

·1. Upon the completion of the said list the Governor 
shall appoint three commissioners for the purpose of de
termining the boundary dividing the aforesaid new elec
toral divisions of Fauresmith and J acobsdal and the pro
visions of sections thirteen and fourteen of the said Letters
Patent shall mutatis mutandis apply so far as may be 
material for the said purpose. 

Electoral Division of Fauresmith a.nd J acobsdal 
abolished. 

5. (1) Upon the publication of the boundaries of the 
said new divisions the same shall be duly con
stituted as electoral divisions of this Colony in 
place of the original electoral division of Faure
srnith and J acobsdal which shall thereupon cease 
to exist; 

(2) The member of the Legislative Assembly for the 
last named division shall thereupon be deemed 
to be the member for the new division of Faure
smith and as such shall retain his seat in the 
said Assembl~ precisely as if the said division 
had been originally constituted under the said 
Letters Patent and the said member thad been 
duly elected for the said division at the first 
General Elect~on of members of the said Assem
bly. 

Voters' Lists for the two new divisions. 

6. From the list of qualified voters compiled as aforesaid 
the Governor shall cause to be compiled a list of the voters 
resident in each of the said new electoral divisions and the 
provisions of section fifteen of the said Letters Patent 
shall apply thereto. 

Election of me·mbers for the new divisions. 

7. Upon the completion of the said lists a member of 
the Legislative Assembly shall be elected for the said new 
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volge de v.oormelde Open Brief bevoegd zijn om als kie7,ers 
in de kiesafdeling Fauresmith en Jac.obsdal, zoals tans 
omschreven, geregistreerd te worden, op dezelfde wijze 
ails in de tweeae Bijla.ge van de bedoelde Open Brief be
paald is. 

Kom1nissarissen bepalen grenslijn tussen de twee nieuwe 
afdelingen. 

4. De voormelde lijst. voltooid zijnde, stelt de Gouver
neur drie kommissarissen aan -t>'m de grenslijn tussen de 
genoemde twee nieuw.e kiesafdelin?en Fauresmith en 
Jacobsdal vast te stellen, en het bij sekties dertien en veer
tien bepaalde van de Open Brief voormeld, is, voorzover het 
daartoe dienende is, mutatis mutandis van toe passing. 

Kieaafdelingen Fauresmith en Jacobsdal opgeheven. 

5. (1) De grenslijn van de voormelde nieuwe afdelingen 
afgekondigd zijnde, vormen dezelve behoorlijk 
ingestelde kiesafdelingen van deze Kolonie in 
plaats van de oompronkelike kiesafdeling Faure
smith en Jacobsdal, welke alsdan ophoudt te be
staan; 

(2) Ret lid van de Wetgevende V ergadering voor 
laatstgenoemde afdeling wordt alsdan geacht het 
lid van de nieuwe afdeeling Fauresmith te zijn 
en behoudt als zo.odanig zijn zetel in de Ver
gadering v.oormeld, evenals of de genoemde 
afdeling oorspronkelik ingevole-e de Open Brief 
ingesteld en het lid behoor lik voor de vermelde 
afdeling bij de eerste Algemene V erki.ezing van 
de I eden van de genoemde V ergadeing gekozen 
was. 

Kiezerslijst voor de twee nieuwe afdelingen. 

6. Uit de lijst van kiesgerechti.qden opf!emaakt a]s hier-
voren bepaald doet de Gouverneur een lijst van kiezers 
woonachtig in ieder van de genoemde afdelingen samen
Rtellen en het bij sektie vijftien van de voormclde Open 
Brief bepaalde .is op dezelve van toepassing. 

Verkiezingen van leden voor de nieuwe afdel£ngen. 

7. De voormelde lijsten voltooid zijnde, wordt een lid 
"an de \V etgt.-w811de Vergadering vo.or de genoemde nieuwe 

p 
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division of J acobsdal precisely as if the said division had 
been originally constituted under the said Letters Patent 
and a vacancy had occurred in t.he LeP"islative Assembly 
ir. respect of sech division and the Governor had been 
duly informed thereof under section twenty-five of the 
said Ijetters Patent. 

A mcndment of O.R.C. Constitution Letters Patent. 

8. The said Ora.nge River Colony Constitution Letters 
Patent, 1907, shall be and are hereby amended as follows: 

(1) In section eight thereof by substituting the words 
"thirty-nine" for the words "thirty-eight." 

(2) In the first schedule thereto 
(a) by deleting the words and figure 

"Fauresmith and Jacobsdal (D) ............... 1." 
and substituting- therefor 

''Fauresmith (D) .................................... 1." 
''Jacob;:;dal (D) .................................... !." 

(b) by substituting the figure 39 for the figure 38. 

Letters Patent to apply to the new divisions. 

9. Subject to the foregoing provisions the said Letters 
Patent shall be deemed to apply to the electoral divisions 
-established by this Act and to anything which may be 
directed to be done in respect thereof in like manner ad if 
the said divisions had been originally established and con
stituted under the said Letters Patent. 

Division of J agersfontein and Koffyfontein unaffected. 
10. Nothing in this Act contained shall be deemed in 

any way to affect or apply to the electoral division of 
J agersfontein and Koffyfontein. 

Tit_le and taking effect of thi.~~ Act. 

11. This Act may be cited as .. The Fauresmith and 
.Jacobsdal Electoral Divisions Act, U)08," and shall not 
take effect unless and until the Governor shall have 
declared by Proclamation that it is His l\1aiestv'R pleaRure 
not to disallow the same, and thereafter it shall take effect 
on such day as the Governor may by the said Proclamation 
:declare. 
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afdeling Jacobsdal gekozen, op dezelfde wijze alsof de 
afdeling voorm,eld oorspronkelik ingevolge de bedoelde 
Open Brief ingesteld en een vakature ten aanzien van 
zodanige afdeli ng in de Wetgevende Vergadering voo:r
gevallen en de Gouverneur behoorlik overeenkornstig sekt.ie 
vijf-en-twintig \an de Open Brief voormeld daarvan onder
richt was. 

• 
Wijziging van O.R.K. Konstitutie Open Brief. 

8. De Oranje Rivier Kolonie Konstitutie Open Brief 
1907 wordt en is bij deze gewijzigd als volgt :-

(1) In sektie acht ervan door vervanging van de woor
den "negen-en-dertig" voor de woorrlen " acht 
en-dertig." 

(2) In de eerste bijlage ervan 
(a) door de woorclen en het cijfer 

"Fauresmith en J acobsdal (D) . . . . . . . . . 1. n 

door te balen en ze te vervangen door 
"Fauresmith (D) . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . 1." 
"J acobsdal (D) ...... ~.. . .. .. . .. . . . . l." 

(b) door vervanging van het cijfer 38 door het 
cijfer 39. 

Open Brief van toepassing op de nieuwe afdelingen. 

9. Behondens de voorgaande bepalingen wordt de ver
melde Open Brief geacht op de krachtens deze Wet inge
stelde kiesafdelingen en op aile aangaande dezelve te tref
f.en maatregelen op dezelfde wijze van toepassing te zijn 
also£ de vermelde afdelingen oorspronkelik ingevolge de· 
bedoelcle Open Brief ingesteld en gevormd waren. 

Afdeling J agersfontein en Koffiefontein. 

10. Niets in deze Wet vervat worrdt geacht op enigerlei 
wijze de kiesafdeling J age~sfontein en Koffiefontein aan te 
tasten of op dezelve van toepassing te zijn. 

Benaming en datum van inwerkingtreding van deze Wet. 

11. Deze \Vet mag worden aangehaald als "de Fau
resmith en J acobsclal Kiesafclelingen Wet. 1908," en 
treerlt niet in werking tenzij en alvorens de Gouverneur bij. 
Proklamatie verklaard beeft dat bet Zijn Majesteit be
haagd he eft dezelve niet af te keuren, zullende dezelve 
vervolgens op een door de Goeverneur bij de Proklamatie 
voormeld nader te bepalen dag in werking treden. 
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AcT No. 23 of 1908. J [Took effect 14th January, 1909. 

ACT 
To Amend the Arms and Ammunition Ordinance, 1902. 

(Assented to 28th August, 1908.) 

Be it enacted by the King's l\1ost Excellent 1\1ajesty 
by and ·with the a,dvice and consent. of the Legislative 
Council and I-'egislative Assembly of the Orange River 
Colony as follows :- · 

Repeal of laws. 

l. The Arms and Ammunition Ordinance 1902 shall
be ancl is hereby repe.aled; provided that whenever in any 
other law reference is made to the said Ordinance or to 
any specific provision thereof such reference shall be 
deemed to be a reference to this Act or' to any provision of 
this Act corresponding to such specific provision as cir
cumstancPs may require. Section sixteen of the Game 
Or linance, 1905, shall be and is hereby' repealed. 

Interpretation of f;erms. 

2. In this Act unless inconsistent with the context 

"ammunition" shall mean and include any cartridges 
(loaded or nnloadecl) bullets gunpowder percus
sion caps and any other artic:Ies used in the dis
charge of arms ; 

"area" shaN mean a mag-isterial district of this Col
ony or such portion thereof ns the l\:Iinister may 
appoint under section three of this Act; 
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'WET No. 23 van 1908.] [11rad in werking 14 Jau. 1909. 

WET 
Ter wijziging van de Wapens en Ammunitie Ordonantie 1902. 

( Goedgekeurd 28 Augustus 1908.) 

Zi.i bet door Zijne Majesteit den Koning op advies 
en met consent van den W etgevenden Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie be
r:a~ld rrls volgt :-

II erroeping van wetten. 

1. De \Vapens en Ammunitie Ordonantie 1902 
wordt mits dezen herroepen; mits dat t.elkens wanneer 
in eenige andere wet verwezen wordt naar gemelde Or
cion nan tie of na.ar eenige bijzondere be paling da.arvan 
zulk eene verwijzing geacht zal worden te zijn een ver
wijzing naa.r deze \Net of naar eenige hepaling van deze 
vVet die met zulke bijzondere bepaJing overeenkomt na.ar 
gelang van omstandigheden. Sectie ~estien van de Wild 
Ordonantie, 1905, wordt mits dezen herroepen. 

zal 

lnterpretatie van uitdrukkingen. 

2. In deze vVet tenzij in strijd met den sa.menhang 

"ammunitie" beteekenen en insluiten eenige pa
tronen (geladen of ongeladen) koegels buskrrnt 
slaghoedjes (dopjes) en aile a.nderre artikelen bij 
bet afschieten van wapens gebruikt ; 

" gehied " beteekenen een magistraatsdistrict van 
deze Kolonie of zu}lk gedeelte daarvan als de 
:Minister onder sectie drie van deze Wet mag 
bepalen; 
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"arm" or "arms" shall mean and include any gun. 
rifle revolver pistol or other firearm not being a 
cannon or any material part of any arm as herein 
defined but shall not include an arm bona fide 
kept as a curio ; 

"cannon" shall mean and include any firearm which 
is ordinarily moved by vehicu1a.r OT animal trans
port and is ordinarily fired from the ground ur a 
fixed platform ; but shall not include a cannon 
bona fide kept as a curio. 

"cannon a.mmunition" shall include all ammunition 
as herein defined which is used in the discharge 
of cannon; 

'' dea1er':s license'' shall mean the li.oenoo issued in 
accordance with ooction eight of this Act to deal 
in a;rr.ms and ammunition ; 

''Governor'' shall mean the officer for the time being 
administering the government of this Colony 
acting by a.nd with the 31dvice of the Ex.ecutive 
Council; 

"gunpowdeT" shall include all explosive:s used in the 
discharge of arms ; 

"licence" shall mean exclusively a license to possess 
arms iHsued under section three of this Act ; 

"licensed dealer" shall mean a peirson duly licensed 
in accordance with sections eight or nine of this 
Act to deal in arms a,nd ammunition ; 

''license holder'' shall m.oon exclusively a person duly 
licensed under section three to possess atrms ; 

"rifle" shall mean a.ny arm with one or more rifled 
barrels which is capable of being fired from the 
shoulder s.ave and except such rifles (commonly 
called rook rifles or s.aloon rifles) as the Minister 
may by notiee in the Gazette exclude from the 
scope of this definition ; 

"Magistrate" shall include a resident magistrate a 
detached assistant resident magistrate and an as-
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"wapen" of "wapens" beteekenen en insluiten eenig 
hagelgeweer kogelgeweer revolver pistool of 
ander vuurwapen (nie.t zijnde een kanon) of 
eenig belangrijk gedeelte van eenig wapen zooals 
hierin omschreven doch zal niet insluiten een 
wapen bona fide als curiositeit bewaard; 

"kanon" beteekenen en insluiten eenig vuurwapen 
dat gewoonlijk door middel van een voertuig of 
een dierr verplaatst wordt en gewoonlijk van den 
grond of van een vaste stellage afgevuurd 
wordt maar zal niet insluiten een kanon 
bona fide als curiositeit bewaa.rd; 

·H kanon-ammunitie" insluiten alle ammunitie zoo 
als hieriri omschreven die bij het afschieten van 
kanonnen gebruikt wordt ; 

''handelaarslicentie'' beteekenen de Hcentie volgens 
sectie acht van deze Wet uitge~eikt om in 
wapens en ammunitie te handelen; 

"'Gouverneur" beteekenen de ambtenaar die het be
stu uTI dezer Kolonie administreert handelende 
op en met advies van den Uitvoerenden Raad; 

"buskruit" insluiten alle ontplofbare stoffen bij het 
a.fschieten van wapens gebruikt ; 

"licentie" beteekenen alleenlijk eene licentie on1 
wapens te bezitten onder sectie drie van deze 
Wet uitgereikt; 

" gelicentieerde handelaar" beteekeaen een per.soon 
behoorlijk volgens secties acht en negen van deze 
Wet van een licentie voor:zien om in wapens en 
ammunitie te handelen; 

·" licentie-houder" alleen beteekenen een persoon be
hoorlijk onder sectie drie van een licentie om 
wapens te bezitten voorzien; 

·'' kogelgeweer" beteekenen eenig wapen met een of 
meer getrokken loopen dat van den schouder 
afgevuurd kan worden buiten en behalve zulke 
kogelgeweren (gewoonlijk kamerbuksen [rook 
rifles or saloon rifles J genoemd) a.ls de Minister 
door kennisgeving in de Staatscourant mag uit
slniten van deze definitie: 

·" magistraat" insluiten een resident-magistraat, ge
detacheerd assistent resident-magistraat en een 
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sistant resident magistrate or any person tem
porarily acting in any of the aforesaid capacities; 

'' l\1inister'' .shall mean the Colonial Se~retary or such 
other lVIinister to whom the Governor may from 
time to time assign the carrying out of this Act; 

·'police officer'' shall mean any mHmber of a police 
force lawfully established in this Colony. 

Licenses to possess arms. 

3. (1) No person shall have in his custody or posses
sion any arm without a license in respect of every 
such arm to possess the same or to have the same 
in his custody signed by a magistrate or such 
other person as the l\1inister may by notice in the 
Gazette appoint to issue in any area named in 
such notice licenses to possess arms; and any per
son who shall have in his custody or possession 
any arm without a license for the same shall be 
guilty of an offence and shall be liable on convic
tion to a fme n0rt exceeding twenty pounds or in 
default of payment to imprisonment with or with
out ha.rd labour for a pe,riod not .exceeding one 
month or to both ~suoh fine and such imprison
ment; provided always that nothing in this sub
section contained shall be dHemed to apply to any 
licensed dealer nor to any person while actually 
employed by a.ny such dealer to c.a.rry or convey 
arms for the purposes of his trade nor to any per
son who is entrusted by a license holder with the 
temporary use or custody of any arm named in 
such license; provided further that any person 
who by the dea.th of a license holder shall become 
entitled to possess any such alflm as is na.med in 
such license shall be fre.e from the obligation tc Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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assistent resident-n1agistraat of eenig persoon een 
of andere van voorzegde betrekkingen tijdelijk 
waarnemende ; 

" Minister" beteekenen de Koloniale Secretaris of 
zulke andere Ministe~ aan wien de Gouverneur 
van tijd tot tijd bet uitvoeren van deze Wet 
mag opdragen ; 

·"politie-beambte" beteekenen eenig lid van eene 
politie-macbt wettiglijk in deze Kolonie opge
richt. 

Licentien om wapens te bezitten . 

.3. (1) Geen persoon zal in bewaring of in zijn bezit 
hebben eenig wapen zonder eene licentie ten 
aanzien van ieder zoodanig wapen voor bet in be
zit of onder zicb bebben ervan geteekend door 
eenen magistraat of door zulken anderen persoon 
als de 1\1inister door kennisgeving in de 
Ga?ette mag aanstellen om binnen eenig gebied 
in zulke kennisgeving vermeld, licentien om 
wapens te bezitten uit te reiken; en eenig per
soon die eenig wapen in bewaring of in zijn 
bezit heeft zonder eene licentie daarvoor zal 

scbuldig zijn aan eene over~treding en zal indien 
schuldig bevonden onderhevig zijn aan eene boet 
twintig pond niet te hoven gaande of bij wanbe
taling aan gevangenisstraf met of zonder harden 

:arbeid gedurende een termijn eene maand niet te 
hoven gaande of aan zulke boete zoowel als aan 
zulke gevangenisstraf; mits dat niets in dez.e sub
sectie gehouden zal worden van toepassing te zijn 
op eenigen gelicentieerden bandelaar nocb op 
·eenigen persoon terwijl bij werkelijk door eenigen 
zulken handela.ar geemployeerd wordt om wapens 
to dragen of te vervoer~en voor de doeleinden van 
zijnen handel noch op eenigen persoon die door 
·eenen licentie-houder toegestaan wordt om eenig 
wapen in zulke \licentie vermeld tijdelijk te ge-
bruiken of in bewa.ring te hebben: mits verder 
·dat eenig persoon die door bet overlijden van 
.eenen licentie-honder bet recht verlueeg om eenig 
zulk wa pen als in zulke lie en tie vermeld te be
zittcn vrij zal zijn van de verplicbting om een 
licentie daarvoor uit te nemen tot eene maand na 
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obta,in a license therefor until one month after the· 
date of such arm coming into his posseslSion. 
( Q) Every license shall be as near as may be in 
the form set forth in the First Bchedule to thiB 
Act and shall be issued by the magistrate or such, 
other person as aforesaid on application provided 
that 

(a) it shall be lawful for such magistrate or other 
person to refuse such applica1ttion without 
reason assigned ; 

(b) no license shall be issued to a native or 
coloured person without the sHnction of the 
Minister; 

(c) Every license issued to a native or coloured 
person without the sanction first obtained of 
the l\1inister shall be null and void ; 

(d) the magistrate or such other person shall 
forthwith Deport to the Minister every case in 
which he refuses an application for license to 
posse,ss any arm wi,th his rea:son for such re
fusal and any person feeling himself aggrieved 
by such refusal shall have the right to appeal 
to the Minist~er who shall have the right 
either to order that suoh license be is:sued to 
the applicant or to confirm the magistrate's 
refusal, a;g he may deem fit. 

(3) There shaH be payable for licenses the follow
ing fees:-

(i) In respect of a rifle; ten shillings. 

(ii) In respect of any other firearm; five shillings. 

( 4) Every license shall remain va,lid so long as 
the arm in respect of which such license was is
sued shall not have been t·rlansferred by the li
cense holder to any other person except for tem
porary use or custody as in sub-section (1) of this 
section is mentioned; provided that it shall be 
lawful for the Governor to revoke any license to. 
possess an arm on his being satisfied that 
the continued possession of such arm by 
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den datum waarop zulk een wapen in zijn bezit 
is g.ekomen. 
(2) Elke licentie zal zoo na mogelijk in den vorm 
omschreven in de Eerste Schedule van deze vV et 
zijn en z·a,l door den magistr111at of door zulken 
anderen persoon als voormeld op applicatie uit
gereikt worden; mits dat 
(a) het zulken magistraat of zulken anderen per

soon geoorloofd zal zijn zulke applicatie te 
weigeren zonder daarvoor eeni.e-e reden op te 
geven; 

(b) geen licentie aan eenigen natu~el of kleur
ling uitgereikt zal worden zonder goed

keuring van den Minister ; 
(c) elke licentie aan eenen naturel of kleurling uit

gereikt zonder vooraf verkregene toestemming 
van den Minister van nul en geener waarde 
zal zijn; 

.(d) de magistraat of zulke andere persoon dade
lijk a·an den Minister rapport zal maken van 
elk geval waarin hij eene applicatie voor een 
licentie om eenig w.apen te bezitten weigert 
met zijn reden voor zulke weigering en eenig 
persoon zich bezwaard gevoelende door zulke 
weigering zal in beli'ioep mogen komen bij den 
Minister die het recht zal hebben of te ge
lasten dat zoodanige licentie aan applicant 
worde uitgereikt o:f de weie-ering van den 
n1agistraa.t te bekraehtigen zooals hij dienstig 
mocht oordeelen. 

·(3) De volgende fooien zullen voor licentieen be
taald moe ten worden :-
(i) voor een kogelgewoor ; tien shilling-s ; 
(ii) voor eenig .ander vuurwapoo; vijf shillings. 
(4) Elke licentie zal van kracht blijven voor zooo 
lang als het wa.pen waarvoor zulke licentlie uitge
r:eikt werd niet door den licentie-houder a an 
eenigen anderen persoon overhandigd. zal zijn be
halve voor tijdelijk gebruik of bewaring 
als vermelld in sub-sectie (1) van deze 
sectie ; mits dat het den Gouverneur geoorloofd 
zal zijn om eenige licentie om een wapen te 
bezitten in te trekken indien hij overtuigd is 
dat het nog ]anger blezitten van zulk wapen 
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the peace or undu1y interferes with t~he 
proper administration of any law for the 
preservation of game and upon such revoca
ti:on such license holder .shall within fourteen 
days after the date of the receipt by him of notice 
of such revocation surrender to a magistrate of 
the magisterial district in which he resides or to 
such other person as rna v be named in such 
notice every arm, the license for the possession of 
which has been revoked, and all ammunition for 
the use of such arm or anns then in his possession 
and if such license holder fail to comply with the 
requiren1ents of such notice he shall be guilt~ of 
an offence and· .shall be liable on conviction to the 
penalties prescribed by sub-section (1) of this 
section. 

~I arking of arms for which license is issued. 

4. (1) vVhenever any arm, not being a shot gun 
or revolver for a license to oossess which 
application is made is not marked with such 
name or figure or in such other manner that 
it may be readily identified the magistrate or 
other person to· whom such application is made 
shall before granting the same require the appli
cant to produce to him the said arm and there
upon cause the ~sa.me to be sta.mned (but so as not 
to injure or disf1gure it) with such distinctive letter 
or mark for the area in which the license is issued 
as shall be notified by the Minister in the 
Gazette : such letter or mark shall be set forth 
on the license and such arm so duly marked shall' 
with such license be delivered to the applicant. 

(2) If any person shall wilfully obliterate deface 
alter counterfeit or forge any letter or mg,rk 
stamped on any arm in a.coord.anoe with this sec
tion or with any provision of the Arms and Am
munition Ordinance 1902 or .shall sta.mp any arm 
with any letter or mark resembling or intended to-
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door den licentie-houder gevaar oplevert voor 
den vrede of het behoorlijk uitvoeren van eenige 
wet ter bescherming van wild op onbehoorlijke 
wijze belmnmert en wanneer een licentie · aldus 
wordt ingetrokken zal zulke licentie-houder bin· 
nen veertien clagen na den datum waarop hij een 
kennisgeving van zulke intrekking ontvangt aan 
den n1agistraa t van het magistraa ts-district waar· 
in hij woont of aan zulken anderen persoon als 
in zulke kennisgeving vermeld mag zijn elk 
wapen waarvan de licentie voor bet bezit ervan 
ingetrokken is en aile ammunitie alsdan in 
zijn bezit ten gebruike van zulk wapen of wape
nen afgeven en indien zulke lioentie-bouder in
gebreke blijft aan de vereiscbten van zulke ken
nisgeving te voldoen zal bij schuldig zijn aan 
eene overtreding en indien scbuldig bevonden 
onderbevig zijn aan de· straffen in sub-sectie (11 
van deze sectie voorge:scbreven. 

M erken van wapens waarvoor licentie is uitgereikt. 

1:. (1) Wanneer eenig wapen, niet zijnde een 
bagelgeweer of revolver voor bet bezit waar
van applicatie gemaakt wordt voor eene licentie 
niet 1net zulken naa.m of zulk cijfer of op zulke 
andere wijze dat het gemakkelijk berkend kan 
worden gemerkt is, zal de ma.gistraat of andere 
persoon bij wien zulke applicatie gemaakt wordt 
voor dat bij dezelve toestaat den applicant ver
zoeken om bet gemelde wapen aan hem te ver
toonen en daarop zal hij op hetzelve zulke oncler
scheidingsletter of merk doen stempelen (zoo 
ecbter da,t bet niet beschadigd of ontsierd wordt) 
voor bet gebied waarin de licentie uitgereikt 
wordt als door den Minister in de Uazette 
Lal worden bekend gem.a.akt ; zulke letter: .of merk 
za1 op de licenti.e aangegeven worden en znlk 
wapen aldus behoorlijk gemerkt za1 met zulke 
lioentie aan den annlicant overbandigd worden. 
(2) Een ieder die opz.ettelijk eenige letter of 
merk op eenige wapen volgens deze s.ectie of val
gens eenige bepaling van de Wapens en Ammuni
tie Ordonnantie 1902 ge.stempeld onleesbaar 
maakt. schendt, verandert namaakt of vervalscht 
of op eenig wapen eenige letter of eenig merk 
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resemble a.ny letter or n1ark stamped or used by 
such magistrate OTi other person or stamped on any 
arm under the said Ordinance with intent to ex
pose any person to any penalty or to defraud the 
public revenue of any fee payable under this Act 
or with intent to commit any other fraud such 
person shall be liable on conviction to a fine not 
ex,ceeding one hundred 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. 

Register of licenses and returns of rifles. 

5. (1) Every magistrate or other person appointed to 
is:Sue licenses in any area shall keep a register of 
aU licenses issued by him in such form and man
ner as the JVIinister may from time to time pre
scribe and upon request thereto duly made to the 
magistrate or other person appointed to issue 
licenses, it shall be lawful for any police officer 
not b-elow the ~ank of sergeant or any other police 
officer authorized in writing by :such first-named 
officer to inspect .such register at :any time during 
office hours and to take any copy or extract there
from. 

(2) Every res~dent 1nagistrate shall on nr before 
the thirty-first day of January and the thirty-first 
clay of July in every year make a return to the 
l\iinister in the form prescribed by him from 
time to time of all licenses to possess rifles issued 
\vithin his magisterial district dUJrfing the half-year 
ending the thirty-first dta,y of December and thir
tieth day of June immediately preceding. 

Procedure where license is lost etc. 

6. If any license shall be lost defaced or destroyed 
any magistrate in the magisterial district in which the 
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gelijkende of bestemd zijnde te gelijken op eenige 
letter of merk door zulken magistraat of anderen 
persoon gestempeld of gebruikt of op eenig wapen 
onder gemelde ordonnantie stempelt met bet 
oogmerk om eenigen persoon bloot te stellen aan 
eenige straf of om de publieke schatkist eenige 
fooi onder deze Wet betaalbaar wederrechtelijk 
te onthouden of met bet oogmerk om eenig ander 
bedrog te plegen zal indien schuldig bevonden 
onderhevig zijn aan eene boete een hondercl pond 
niet te hoven gaande of bij wanbetaling aan ge
vangenisstraf met of zonder harden arbeid ge
durende een termijn zes maanden niet te boven
gaande of a.a,n zulke boete zoowel als aan zulke 
gevangenisstraf. 

Register van licentien en verslag aangaande 
kogelgeweren. 

5. (1) Elke magistraat of ander persoon aangesteld 
om in eenig gebied licentien uit te reiken zal een 
register van aiLe licentien door hem uitgereikt 
houden in zulken vorm en op zulke wijze als 
de Minister van tijd tot tijd mag voorschrijven en 
op een behoorlijk daartoe strekkend verzoek a:1n 
den magistraat of ander met de uitreiking van 
licentien belast persoon, zal bet eenigen politie
beambte niet beneden den rang van sergeant of 
eenigen anderen politie-beambte die door zulke· 
eerstvermelden beambte schrift.elijk gemachtigd 
is geoorloofd zijn zulk register ter eeniger tijcl ge· 
durende kantooruren in te zien en om eenig af
schrift of uittreksel daaruit te maken. 
(2) Een ieder die opzettelijk eenige letter of 
een en dertigsten dag van J anuari en den een en 
dertigsten dag van J uli van elk jaar een verslag 
aan den Minister opzenden in den vorm door 
dezen van tijd tot tijd voorgeschreven van g,lle 
licentien om kogelgeweren te bezitten die in zijn 
magistraatsdistrict gedurende bet halfja.ar ein
digende op den een en dertigsten drrg van Decem
ber en op den dertigsten dag van Juni onmiddel
lijk voorafgaande uitgereikt. 

Hoe gehandeld wordt indien licentie verloren is. 
6. Indien eenige licentie verloren onleesbaar of ver

nield is zal eenige magistraat in bet magistraatdistrict 
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pernon to whom such license was issued resides shall on 
application by such person and on such magistrate being 
sa.tisfied of the fact of such loss defacement or destruction 
grant to such person a certificate in the form set forth in 
the Second Schedule to this Act and such certificate shaH 
be of the same validity as the license so lost or defaced 
or destroyed. 

Importation of rifles and ammunition therefor. 

7. (1) No person shall import into this Colony any 
rifle or rifle ammunition without an importer's 
permit signed by a magistrate and such ~ermit 
shall be issued free of charge and shall be In the 
form set forth in the Third Schedule to this Act 
provided that in case any person applying for such 
permit shall make it appear .to the satisfaction 
of the magistrate that he desires to import no 
more than one rifle and ammunition therefor for 
a temporary use and for bona fide sporting pur
poses during the shooting season such permit 
when endorsed by the magistrate to that effect 
shall entitle the said person to introduce the said 
rifle and ammunition during the period named 
in the endorsement as often as he may enter this 
Colony during the said period and on payment 
of the license fee prescribed by sub-section (3) of 
section three, the said permit shall if so further 
endorsed by the magistrate serve also as a license 
for the said person to possess the said rifle during 
the said period only in which case it shall not be 
necessary that the said rifle be marked under 
section four hereof. 

(2) The provisos se,t forth In sub-section (2) of 
se.ction three of this Act shall mutatis mutandis 
apply in respect of the issue of an importer's 
permit 11nder this section. 

(3) Any person who contravenes the proVIsiOns 
of this section shall be guilty of an offence and 
shall be liable on conviction to a fine not exceed
ing twenty pounds or in default of payment to 
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waarin de persoon aan wien zulke licentie uitgereikt 
werd woont op applicatie door zulken persoon en nadat 
zulke magi.straat overtuigd is dat zulke licentie werkelijk 
verloren onleesbaar of vernield is aan zulken persoon een 
.certificaat in den vorm in de Tweede Schedule van deze 
Wet omschreven uitreiken en zulk certificaat zal van 
ttezelfde kracht zijn als de licentie aldus verloren vernielii 
of onleesbaar geworden. 

H et invoeren van kogelgeweren en ammunitie daarvoor,. 

7. (1) Niem.and zal binnen deze Kolonie· eenig kogel
geweer of kogelgeweer-ammunitie invoeren zon
der een invoerders permit door cen magistraat 
onderteekend en zulke permit zal gratis uitgereikt 
worden en zal in den vorm zi j n in de Derde 
Schedule van deze Wet omschreven met· dien ver
stande dat, ingeval eenig persoon, die zulk permit 
aanvraagt, ten genoege van den magistraat, zal 
aantoonen dat hij slechts een kogelgeweer en am
munitie daarvoor wenscht in te voeren voor een 
korten tijd of tijden voor bona fidp, sportdoeleinden 
gedurende bet jachtseizoen, zulk permit, mits door 
den magistraat te dien e:ffecte .aeendosseerd, den 
persoon voormeld recht zal geven om zulk geweer 
en ammunitie gedurende het in het endossement 
genoemd tijdvak zoo dikwijls hij aeze Kolonie 
gedurende het tijdvak binnenkon1t, mede te 
brengen, en, na betaling van het bij subsectie (3) 
van sectie drie voorgeschreven licentiegeld, zal 
zodanig permit, mits te dien e:ffecte door den 
magistraat geendosseerd, tevens aan zulk persoon 
tot permit strekken om zodanig g·eweer gedurende 
bet voormelde tijdvak sle0hts. te bezitten, in 
wellc gevaJ het niet vereischt zal zijn dat het. ge
~~er overeeenkomstig sectie vier hiervan gemerkt 
'Zl]. 

{'2) De voorwaarden in sub-sectie (2) van sec.tie 
.dric van deze \Vet zullen mutatis mutandis van 
t.nepassing zijn op het uitreiken van een invoer-
ders permit onder deze sectie. 
(3) Een ieder die de bepalingen van deze sectie 
·overt:reedt zal schuldig zijn aan eene overtreding 
.en zal indien schuldig bevonden onderhevig zijn 
aan eene boete twintig pond niet te boven gaande 
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imprisonment with or without hard labour for a. 
period not exceeding one month or to both such· 
fine and such imprisonment. 

License to deal in arms and ammunition. 

8. (1) No person shall deal in a·:rtrn.s or ammunition 
without a dealer's license signed by a Receiver of 
Revenue for the magisterial district in which are
si tua 'te the premises in which he in tends to so 
deal. Such dealer's license shall be in the form 
set forth in the Fourth Schedu1e to this Act and' 
shall whenever issued expire on the Thirty-first 
day of D·ecember next .succeeding the date of its 
issue ; provided that no .suoh license shall authorise 
the holder thereof to deal in aJim.s or ammunition 
in more than one .shop or stoTe which shop or store 
shall be named in such license. 

(2) No dea1er's license shall be issued by a.ny 
Receiver of Revenue other than the resident 
magistrate without a certificate from the resident 
magistrate of the magisterial district in which 
such premises a.re situate that 

(a) the applicant for such license is a fit and 
proper person to deal in arms and ammuni
tion ; and that 

(b) such premises a,re suitable for the storage of 
a.rms and ammunition and reasonably safe for 
such purpose ; 

nor unless the Minister or such public officer as 
he may appoint shall endo-rse on such certificate 
his sanction to the issue of such license ; and 
every dealer's license issued by any Receive:r of 
Revenue without such certificate and sanction 
first obtained shall be null and void. 

(3) There shall be payable in respect of every 
dealer's license taken out on or before the thir
tieth day of June of any year the sum of twenty-
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of bij wanbetaling aan gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid g-ednrende een termijn eene 
maand niet te boven gaande of aan zulke boet.e 
zoowel a1s aan zulke gevangeniss,traf. 

Licentie om in wapens en ammunitie te handelen. 

8. (1) Niemand zal in wapens of an11nunitie han
delen zonder een handelaars-licentie onder
teekend door eenen belasting-ontvanger voor het 
magistraatsdistrict waarbinnen bet gebouw waar
in hij van plan is aldus te handelen gelegen is. 
Zulke handelaarslicentie zal in den vorm zijn in 
de Vierde Schedule van deze Wet omschreven 
en zal wanneer ook al uitgereikt op den een en 
dertigsten dag van Decembell" van bet jaar waar
in zij uitgereikt is eindigen mits da t zulk een 
licentie den houder er van niet zal autoriseeren 
in wapenen of in ammunitie te handelen in meer 
dan e-en winkel of magazijn welke winkel of 
magazijn in znlk eene licentie zal genoemd wor
den. 
(2) Geen hande.Ia.arslicentie zal door eenigen be
]asting-ontvanger beha,lve den r:esident-ma
gist,rlaat uitgereikt worden zonder dat hem over
handigd wordt een ceTtificaat van den resident
magistraat van he.t magistraatsdistrict waarin 
;mlk gebouw gelegen is vermelden dat 
{a) hij die applicatie voor zulke licentie maakt 

een geschikte persoon is om in wapens en 
ammunitie te handelen; en da,t 

(b) zulk gebouw gesehikt is voor he~t bergen van 
wapens en ammunitie en veilig genoeg voor 
zulk doel; 

.en tenzij de Minister of zulke publieke ambte
naar als hij mag aanstellen op zulk certifieaat 
zijne toestemming tot het uitreiken van zulke 
licentie endosseert; en elke handelaars,:r·entie 
door eenigen belasting-ontvanger uitgereikt zon
der zulk certificaat en zulke toestemming zal 
zijn van nul en geener waarde. 

(3) Voor elke handelelaarslicentie op of voor den 
dertigsten dag van J uni van eenig jaar uitge
nomen zal de som van twi ntig pond en voor elke 
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pounds and in respect of any dealer's license 
taken out after that d.ate the sum of ten pounds· 

. 
(4) Any person who except under the authority 
of a dealer's license has in his custody or posses
sion any arms or ammunition for the purposes n£ 
dealing in the same or sells and delivers any ann 
or ammunition shall whether in respect of 
such custody possession or sale he acts or has 
acted as principal or as agent be guilty of an 
offence and shall be liable on conviction 
to a fine not exceeding five hundred 
pounds or in default of payment to imprisonment 
with or without ha,rd labour for a period not ex
ceeding two years or to both such fine and such 
imprisonment and such arms and ammunition 
shall be conf1scated; provided always that nothing 
in this section contained shall be deemed to ex
pose to any penalty 

(a) a person licensed under this Act to possess 
in respect of the sale of such arm or any ammu
nition for such arm ; or 

(b) any person acting by virtue of any public 
official appointment or under the authority of 
a court of law; or any executor trustee cura
tor and any customs or other officer in 
the exercise or discharge of his duties or any 
auctioneer employed by such .customs officer 
in respect of the sale of any arms or am
munition to any person; 

Provided further that no arms so sold 
shall be delivered to the purchaser until such 
purchaser not being a licensed dealer has obtained 
a license to possess the same ; provided also that 
every license to deal in arms or am.munition is
sued under the Arms and Ammunition Ordinance 
1902 shall be deemed to be valid for the pur
poses of this section until the expiry of the period 
for which it was issued. 
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handelaarslicentie na dien datum uitgenomen zaJ 
de som van tien pond beta,albaar zijn. 
( 4) Een ieder die geen houder van een han
delaarshcentie zijnde in zijn bezit of in bewa,ring 
eenige wapens of ammunitie heeft rnet bet oog
merk om in dezelve te handelen of die eenig 
wapen of eenige ammunitie verkoopt en aflevert 
zal hetzij hij wat betreft zulk bezitten bewar.en 
of verkoopen handelt of gehandeld heeft als prin
cipaal of als agent schuldig zijn aan eene over
treding en zal ind_i,en s.chuldig bevonden onder
hevig zijn aan eene boete vijf honderd pond niet 
te boven gaande of bij wanbetaling aan g.ev:tnge
nisstraf met of zonder harden arbied gedurende 
een termijn twee jaar niet te boven gaande of aan 
zulke boete zoowel als aan zulke gev.angenisstraf 
en zulke wapens en ammunitie zullen verbeurd 
verklaanl worden; mits dat, niet•s in deze sectie 
geacht zal worden bloat te stellen aan eenige 
straf 

(a) iemand die onder deze vVet een licentie 
heeft mn eenig wapen te bezitten of eenigen 
vendu-afslager door hexn geemployeerd in 
zake den verkoop van zodanig wapen of 
eenige ammunitie voor zulk wapen; of 

(b) iemand die uit krachte van een publieke offi
ciele aanstelling of onder autoriteit van een 
gerechtshof hanc1e1tt; of een executeur cura

tor en eenigen douane of anderen beambte 
in bet uitoefenen van zijn plicht of eenigen 
vendu-afslager door zulken douane-beambte
geemployeerd met betrekking tot den ver
koop van. eenige wapens of amn1unitie aan 
eenigen persoon ; 

mits verder dat geen wapens aldus verkocht aan 
den kooper zullen afgel:everd worden totdat zulke 
kooper, geen gelicentieerde handelaar zijnde, een 
i'icentie om dezelve te bezitten verkregen heeft; 
rnits ook dat elke licentie om in wapens of am
rnunitie te handelen onder de \Vapens en Am
munitie Ordonnantie 1902 uitgereikt geacht zal 
worden van kracht te zijn voor: de doeleinden van 
deze sectie tot a:fioop van den termijn waarvoor 
zij uitgereikt werd. 
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(5) A dealer's license issued rmder this section 
shall authorise the holder thereof to deal in ex
plosives under the provisions of the Explosives 
Ordinance 1907 as if it were issued thereunder. 

Transfer l)f license to deal in arms. 

9. No transfer! or assignment of any dea,ler' s license 
shall be eff.ected unless there be produced by the person 
to vvhon1 the license is to be tra,nsferrled or assigned a 
certificate of the resident magistra·te of the magisterial 
district in which he resides that 

(a) he is a fit and proper person to deal in artns 
and ammunition ; and that 

(b) the premises in which he intends so to deal 
are suitable for the .storage of arms and ammuni-
tion and reasonably safe for such purpose ; 

nor 1_1nless the l\1inister or such public officer as he may 
appoint shall endorse on such certifica.te his sanction to 
the transfer or assignment of such license. Every such 
transfer ort assignment shall be effect·ed by endorsement 
on such dealer's license signed by the transferor or as
signor and countersigned by ,such magistrate and shall 
bear a revenue stamp of the value of one pound which 
shall be defa.ced by such magistrate in manner pre.scribed 
by law for the defacement of sta.mps on documents liable 
to sta.mp duty. 

Removal of license. 

10. If any lwensed dealer desires to deal in arms and 
.tunmunition at any prlemises other than those for which 
he is licensed so to deal he shall apply to a Receiver of 
Revenue of the ma.gisteri$11 district in which such other 
pre1nises are situate; and such Receiver of Revenue on the 
production to him of the cert·ificate of the resident magis
trate of such district that such othe;r pDemises a.re suitable 
Ior the storage of arms and a·mmunition and roo.sonably 
-safe for such purpose with an endonsement on such oerti
cate of the sanction of the Minister or of such public 
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(5) Een handelaarslicentie uitgereikt onder deze 
sectie zal den houder er van recht geven om in 
ontplofbare stoffen te handelen overeenkomstig. 
de bepalingen van de Ontplofbare Stoffen Or
donnantie 1907 alsof dezelve er onder ware uit
gereikt. 

Overdracht van licentie om in wapens te handelen. 

9. Geen overdracht of overmaking van eenige· 
handelaarslieentie zal geschieden tenzij dat er door den 
persoon aan wien de licentie overgedragen of overge
maakt zal worden een certificaat vertoond wordt van 
den resident-magistraat van het magistraatsdistrict waar
in hij woont vermeldende dat 

(a) hij een geschikt en bekw.aa.m ner,soon is om 
in wapens en a.mmnitie te handelen; en dat 
(b) het gebouw waarin hij van plan is a.lzoo te 
handelen geschikt is voor het bergen van wapens 
en ammunitie en veilig genoeg voor dat doel ; 

en tenzij de 11inister of zulke publieke ambtenaar als hij 
mag aanstellen op zulk certificaat zijne toestemming tot 
het overdragen of overmaken van zulke lieentie zal en
dosseeren. 

Zulke overdracht of overmaking zal geschieden door 
endossement op zulke handelaarslicentie onderteekend 
door den overdrager of overmaker en mede-onderteekend 
door zulken ma.gistraat en zal voorzien zijn van een in
komsten zegel van de waarde van een pond die door 
zulken magistraat op de wijze in de wet voorgeschreven 
ter vernietiging van zegels op documenten die onder
hevig zijn aan zegelrecht vernietigd worden. 

Verplaatsing van licentie. 

10. Indien een gelicentieerde handela.ar wenscht te 
handelen in wa.pens en ammunitie in eenig gebouw ander 
dan dat waarvoor hij gelicentieerd is zal hij applicatie 
moeten maken bij den bela sting -ontvanger van het ma
gistraat-district waarin zulk ander gebouw gelegen is; en 
zulke belasting-ontvanger wanneer hem het eertificaat 
vertoond wordt van den resident-magistra.a.t van zulk 
district vermeldende dat zulk gebouw geschikt is voor 
het bergen van wapens en ammunitie en veilig genoeg 
voor dat doel met een endosse1uent op zoodanig certificaat 
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officer a.s he may appoint thereto shall endorse on such 
license a sta,temen t that frmn the da.te therein specified 
such license is no longer valid for the premises originally 
described in such license but is until the date of the ex
piry of such license valid for such other premises ; and 
every such endorsement made by a Receiver of Revenue 
without such certificate and sanction shall be of no force 
and effect. 

Notice to the public of the license. 

11. (1) Every licensed dealer shall cause to be painted 
on a conspicuous place on the walls or on a board 
B,ffixed to a conspicuous place on the wa.lls outside 
and over o·r near the door of the premises in respect 
of which he is licensed in letters publicly visible 
and legible at least one inch long his name in 
full or in case of a firm or partner!Ship the name 
or style of the firm or partnership or in the case 
of a registered company the registered name of 
such company and after such name br style the 
words "licensed deatler (or dealerts) in arms and 
ammunition;" and any such licensed dealer fail
ing to comply with any requirement of this· sec
tion shall be guilty of an offence and shall be liable 
on conviction to a fine not exceeding ten pounds 
<n· in default of payment to imprisonment with or 
without ha.rd labour for a period not exceeding 
fourteen days or to both such fine a.nd such im
prisonment. 

{2) Every person other than a licensed deale!I" 
who shall paint on his premises or give any other 
notice importing that he does deal in arms or 
ammunition or is licensed so to deal shall be 
guilty of an offence and shall be liable on con
victiorl to the penalties in section eight of the Act 
provided.. 
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van de goedkeuring van den l\i[inister of zulke publieke 
ambtenaar als bij mag aanstellen zal op zulke licentie een 

verklaring endosseeren dat van af den datum daarin ver
meld zulke licentie niet }anger geldig is voor bet gebouv\' 
oorspronkelijk in zulke licentie bescbreven maar voort
aan tot den datum van afloop van zulke licentie geldig 
is voor zulk ander gebouw; en elk zulke endossemerit 
door een belasting-ontvanger gemaakt zonder zulk certi
ficaat of zulke goedkeuring zal zijn van nul en geener 
waarcle. 

Kennisgeving van de licentie aan het publiek. 

11. (1) Elke gelicentieerde bandelaar zal op een 
zichtbare pla.ats op den muur of op een plank 
in een zicbtbaar gedeelte van den muur buiten 
en boven of nabij de deur van bet gebouw met 
betrekking wa.artoe bij gelicentieerd is doen 
scbilderen in letters duidelijk leesbaar door bet 
publiek en ten minste een duim lang zijn vollen 
naam of ingeval van een firma of vennootscbap 
den na.am van de firma of vennootschap of inge
val van een geregistreerde maatscba.ppij den ge
registreerden naa.m van zulke maatschappij en na 
zulken naa1n de woorden '' gelicentieerde bande· 
laar (of bandelaars) in wapens en ammunitie" ; 
en eenig.e zulke gelicentieerde bandelaar die ver· 
zuimt om eenige bepa ling van deze sectie na te 
komen zal scbuldig zijn aan eene overtreding en 
zal indien schuldig bevonden onderbevig zijn aan 
eene boete tien pond niet te boven gaande of be· 
wanbetaling aan gevangenis.straf met of zonder 
harden arbeid gedurende een termijn veertien 
dagen niet te boven gaande of a.a·n zulke boete 
zoowel a.Is aan zulke gevangenisstr'af. 

(2) Een ieder. niet zijnde een gelicentieerde 
bandelaar die op zijn gebouw scbildert of op 
andere wijze te kennen geeft dat bij in wapens 
en ammunitie bandelt of dat hij gelicentieerd iE 
da.arin te handelen zal schuldig aan eene over
treding en zal indien schuldig bevonden onder
bevig zijn aan de straffen in sectie acht van deze 
Wet vermeld. 
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Licensed dealers to keep registers and make returns 
of ·rifles and ammunition therefor. 

12. (1) Every licensed dealer shall keep a register 
in such form as the Minister may from time to 
time prescribe of all rifles and rifle ammunition 
received by him foQ' the purpose of sale subsequent 
to the date of the taking effect of this Act and 
shall record in such regis,ter every sale or other 
mode of disposal of a.ny such rifle or ammunition 
and the names and addrrles.ses of the persons to 
whom the same were delivered in pursuance · of 
such sale or other transaction. 

(2) Every licensed dealerr .sh~ll on or before the 
fifteenth day of J anuarry and the fifteenth day of 
.July in every year m:ake a return in such form 
as the Minister may from time to time prescribe 
to the resident magistra.te of the magisterial dis
trict in which such person is so dealing of all 
rifles and rifle ammunition received or disposed 
of by him during the half-year ending the thirty
first day of December and the half year ending 
the thirtieth day of June immediately preceding. 
Such return shall be in duplicate and one such 
return shall be retained by such magistrate and 
the duplicate transmitted by him to the Minister. 

(3) Any licensed dealer who shall fail to comply 
with any requirement of this section shall be 
guilty of an offence and shall be liable on con
viction to a fine not exceeding twenty-five pounds 
or in default of payment to imprisonment with 
or without hard labour for a period not exceeding 
two months or to both such fine and such im
nrisonment. 

Inspection of dealer's register. 

13. The register kept by a licensed dealer in ac
·cordance with the preceding section shall at all reasonable 
times be open to the inspection of any police officer not 
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Gelic.entieerde handelaars moeten registers houden en ver .. 
slag do en van kogelgeweren en ammunitie daarvoor. 

12. (1) Elke gelicentieerlde handelaar zal een regis
ter houden in zulken vorm als de Minister van 
tijd ·tot tijd mag voorschrijven van alle kogelge
weren en kogelgeweer ammunitie donr hem na, 
bet in werking treden dezer Wet ontvangen om 
verkocht te worden en zal in zulk register op
teekenen elken verkoop of andere wijze waarop 
zulke kogelgeweren of kogelgeweer of ammuni
tie van de hand ge.zet zijn en de namen en adr1es~ 
sen van degenen aan wie dezelve afgeleverd wrij 
den ingevolge van zulken verkoop of zulke andere 
transactie. 

(2) Elke gelicentieerde handelaar zal op of v66r 
den vijftienden dag van J anuari en den vijftien
den da.g van J uli van elk jaar een v.erslag in 
zulken vorm als de Minister van tiid tot tijd mag 
voorschrijven aan den resident-magistraa,t van 
het magistraatsdistrict waarin hij handelt op
zenden van alle kogelgewer1en en kogelgeweer 
a.mmunitie door hem ontvangen of van de hand 
gezet gedurende bet half jaar eindigende op den 
een en dertigsten dag van December en bet half 
jaar eindigende op den dertigsten dag van J uni 
daaraan onmiddellijk voorafgaand. Zulk versla,g 
zal in duplicaat zijn waa,rvan een exemplaar dom 

zulken magistraat behouden en bet andere door 
hem a an den Minister opgezonden zal worden. 
(3) Eenige gelicentieerde handelaar die verzuimt 
eenige bepaling van deze se.ctie na te komen z!ll 
schuldig zijn aan eene overtreding en zal indien 
schulclig bevonden onderhevig zijn aan eene boete, 
vijf en twintg pond niet te boven gaande of bij 
wanbetaling aa.n gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid gedu:mnde een termijn twee 
maanden niet te boven gaande of aan zulke boete 
zoowel als aan zulke gevangenisstraf. 

Inspectie van handelaars-register. 

13. Ret register door een gelicentieerde handehar 
overeenkomstig Cle voorgaande sectie gehouden zal op alle 
redelijke uren open zijn ter inspectie door eenigen' 
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below the rank of sergeant serving in the magisterial 
rlistrict in which are situate the premises for which such 
dealer is licensed and of any other person authorised in 
\vriting by such officer or by a magistrate of such district; 
and any such dealer failing to produce .such register on 
demand made by such offieer or other person shall b.:
guilty of an offence ann shall be 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 three 1ndnths or to both such fine 
and such imprisonment; provided that no penalty shall 
be imposed on any licens·ed dealerr for failure to produce 
such register in any case where he shall prove to the 
satisfaction of the court before which he is tried that 
the said register has been lost or destroyed without 
negligence or wilful default on his part. 

Penalty for false entries in register or rei urns. 

14. Any licensed dealer who shall make any fa1se 
entry in the register kept by him or in any return made 
by him in accordance with section twelve of thjs Act 
shall be guilty of an offence and shall be liable on con
viction to a fine not exceeding one hundred pounds or 
in default of payment to i1nprisonment with or without 
ha.rd labour for a period not exceeding six months or to 
both such fine and such imprisonment. 

Transport of arms and ammunition. 

15. (1) No licensed dealer shall without a permit 
. transport or cause to be transported any arms or 
ammunition fron1 the premises jn respect of 
which he is licensed to any other nlace in or out
side this Colony. Such permit shall be issued 
on application by any person duly authorised to 
issue licbnses or dealers' licenses in the area for 
\vhich such p:mmises are licensed a.nd a copy 
thereof shall forthwith be transmitted by the per
son issuing it to the resident magistrate of the 
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politie-bea.mbte niet beneden den rang van sergeant die 
dienst doet in bet magistra.atdistrict waarin bet gebou w 
gelegen is met betrekking waa·rtoe zulke handelaar ge
licentieerd is en door eenigen anderen persoon schrifte
lijk daartoe gemachtigd door zulken beambte of door een 
magistraat van znlk district ; en eenige znlke lmndelaar 
die verzuimt zulk register te vertoonen op a.anvrage van 
zulken bea,mbt.e of zulken anderen persoon zal schuldig 
zijn aa:m eene overtreding en zal indien schuldig 
bevonden onderhevig- zij n aan eene hoete vijftig pond niet 
te boven gaande of bij wanbetaling aan gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid gedurende cen termijn 
drie maanclen niet te hoven gaande of aan znlke bocte zoo
wei als aan zulke g.evangenisstraf; mits dat geen straf op 
eenigen ge1icentieerden handelaa,r! gdegd zal worden 
wegens verzuim om zulk register te vertoonen ingeval 
hij bewijst ter sa.tisfactie van bet hof waa.rvoor hij 
i;erecht staat da,t gemeld registe-r verloren of vrrnield is 
zonder nalatigheid of opzettelijk verzuim van zijn kant. 

Straf op valsche opteekening in register of verslag. 

14. Eenige geliccntieerde handelaar die eenige 
valsche optcekening maakt in het register door hem ge
houden of in eenig verslag dnor hem gedaan ovcreen
kornstig sectie i;uJaalf van deze \iVet zal schu1dig 
zijn aan eene overtreding- en zal indien schuldig bevon~ 
den onderhevig zijn aan eene boete een honderd pond niet 
te hoven gaande of bij wanbetaling aan gevangenisstraf 
met of zonder harden arheid gedurencle e.en termij n zes 
maanden niet te hoven ga.ande of aan zu]ke boete zoowel 
als aan zulke gevangenisstraf. 

Vervoer van wapens en ammunit;ie. 

15. (1) Geen gelicentieerde handelaar za.J zond.er een 
permit eenige wapens of ammunitie vervoeren of 
doen vervoPren van het gebouw waarvoor hij ge
licentieerd is naar eenige andere plaats binnen ot 
buiten deze Kolonie. Zulk pemit 7al op app1icatie 
uitgereikt worden door eenigen per soon behoor
lijk geauthoriseerd om licentien 0f handelaars
licentien nit te reiken binnen het gebiPd 
waarvoor zulk gebouw gelicentieerd is ei1 eRn 
a.fschrift daarvan zal terstond door den persoon 
die het uitreikte aan den resident-magistraat 
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magisterial distriet in which such other plaee is
situate or if such pla.ce be outside this Colony to 
the l\1inister; provided that no permit .shall be 
issued for the transportation of any arms or arm 
from this Colony to any native territory outside 
of this Colony except by the Minister. 

(2) Any licensed dea1ler contra.vening the pro
visions of this section .and any person in charge 
of any a:rtms or ammunition transported as afore
said who fails to produce on demand made by any 
poliee officer a permit to transport such arms or 
a.mmunition ~shall be guilty of an off.ence and shall 
be liable on oonvietion to a fine not exceeding 
fifty pounds or in defa.ult of payment to imprison
ment with or without hard labour for a period 
not exceeding three months or to both such fine 
and such imprisonment. 

Penalty for selling or deliver•ing arms to natives or 
coloured persons. 

16. Any person who sells transfers or delivers except 
for temporary custody any arms or ammunition to any 
native or coloured person who has not obtained a Ecense 
issued under .section three of this Act shall be guilty of 
an offence and shall be liable on oonviction to a fine not 
exceeding five hundr'ed pounds or in default of payment 
to imprisonment with or without hard labour for a period 
not exeeeding two years or to both such fine and such 
imprisonment. 

Power of Governor to prohibit the sale importation 
and transport of arms and ammunition. 

17. The Governor may frlom time to time by pro
clamation in the Gazette 

(a) prohibit the sa]e of any arms or ammunition 
for such arms in any magisterial district or por-
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van het magistraatsdistrict. waarin zulke andere 
plaats gelegen is of 1ndien zulke plaats bu1ten 
deze Kolonie is aan den Minister opgezonden 
worden met dien verstande dat geen permit 
uitgereikt zal worden voor het vervoer van 
een wapen of wapens uit deze Kolonie naar 
een N aturellengebied buiten deze Kolonie uitge
zonderd door den Minister. 
(2) Eenige gelicentieerde handelaar die de 
bepalingen van deze sectie overtreedt en een1g 
persoon die toezicht heeft O\'er eenige wapens 
of ammunitie als voormeld vervoerd die wanneer 
zulks van hem door eenigen politie beambte 
verlangd wordt verzuimt een permit te vertoonen 
om zulke wapens of ammunitie te vervoeren 
zal schuldig zijn aan eene ove't'treding en zal 
indien schuldig bevonden qndf~rhevig zijn aan 
Aene boete vijftig pond niet te boven gaande of 
bij wanbetaling aan gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid gedurende een termijn 
drie maanden niet te boven gaande of aan zulke 
boete zoowel als aan zulke gevangenisstraf. 

Straf op het aan naturellen of kleurlingen verkoopen of 
afleveren van wapens of ammunitie. 

16. Een ieder die a.an eenigen naturel of kleurling 
die geen licentie onder sectie d1·ie van deze Wet 
uitgereikt verkregen heeft eenige wapens of ammunitie 
verkoopt overdoet of aflevert om welke reden dan ook 
behalve voor tijdelijke bewaring zal schuldig zijn aan 
·eene overtreding en zal indien schuldig bevonden 
onderhevig zijn aan eene boete vijf honderd pond niet 
te boven gaande of bij wanbetaling aan gevangenisstra± 
met of zonder harden arbeid gedurende een termijn 
twee jaar niet te hoven gaande of aan znlke boete 
·zoowel als aan zulke gevangenis!-.traf . 

.J_"''I·acht van Gouverneur om den verkoop de in'Goer en het 
vervoer van wapens en ammunitie te rerbieden. 
17. De Gouverneur mag van tijd tot tijd door 

proclamatie in de Gazette 

(a) den verkoop van eenige wapens of ammunitie 
voor zulke wapens binnen eenig magistraats-
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tion of such district for such period as may be 
named in such proclamation; 

(b) prohibit for a like period the impor:t.ation of 
any particular description of arms or ammuni
tion into this Colony ; 

(c) prohibit for a like period the tranportation 
of any particular description of arms or ammnni-· 
tion from any place in this Colony to any other 
place within or outside this Colony. 

And any person who does any act in contravention of 
the terms of any such proclamation shaH be guilty of an 
offence and shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding one thousand pounds or in default of payment 
to imprisonment with or without hard labour for a 
period not exceeding two years or to both such fine and 
such imprisonment. 

Prohibition of impo1·•tation and possession of cannon 
ummunition. 

18. No person shall import into or possess within 
this Colony any cannon orr' cannon a.mmunition ; and 
any pe.rson contravening the provisions of this section 
shall be guilty of an offence and shall be liable upon con
viction to a fine not exeeeding one thousand pounds or 
in default of payment to imprisonment. with or without 
hard labour for a period not exceeding two years or to 
both such fine and imprisonment. 

Arrest of person in possession of arms without a license. 

19. (1) 'Every person who shall be found in possession 
of any arm may be required by any l\fagistrate, 
Justice of the Peace, Field Cornet or member of 
the police force not below the rank of a Superinten
dent to produce and exhibit his license for the 
possession of the same. 

(2) In case any such person when called upon shall 
refuse or fail to produce such license or to prodnce 
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district of,gedeelte 9-aarvan verhieden gedurende 
zulken termijn als in zulke proclamatie Yermeld 
moge worden ; , ' 
(b) gedurende eenen dergelijken termijn de invoer 
van eenig hijzonder soort wapen of ammunitie 
binnen deze Kolonie ver bieden ; 
(c) gedurendeeenen dergelijken termijnhetvervoer 
van eenig bijzo:rider soort wapen of ammunitie 
van eenige plaats in deze Kolonie naar eenige 
andere plaats hinnen of huiten deze Kolonie 
verbieden. 

En een ieder die eenige daad doet in strijd met de 
bepalingen van zulke proclamatie zal schuldig zijn 
aan eene overtreding en zal indien schuldig hevonden 
gestraft worden met eene hoete een duizend pond niet 
te hoven gaande of hij wanhetaling aan gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid gedurende eenen termijn 
twee jaar niet te hoven gaande of. aan zulke hoete 
zoowel als aan zulke gevangenisstraf. 

Verbod om kanonnen of kanon-ammunitie in te voeren 
of te bezitten. 

18. Niemand zal hinnen deze Kolonie eenige 
kanonnen of kanon-ammunitie i.nvoeren o£ daar binnen 
bezitten; en een ieder die de hepalingen van deze 
sectie overtreedt zal schuldig zijn aan eene overtreding 
en zal indien schuldjg hevonden onderhevig zijn aan 
eene boete Mn duizend pond niet te hoven gaande of 
bij wanhetaling aan gevangenisstrat met of zonder 
harden arheid gedurende eenen termijn twee jaar niet te 
boven gaande of aan zulke hoete zoowel als aan zulke 
gevangenisstraf. 

Aanhouding van persoon in bezit van wapenen zonder 
licentie. 

19. (1) Ieder persoon, die in het bezit van eenig wapen 
gevonden zal warden, kan door een Magistraa;_ t, 
Vrederechter, Veldkornet of lid van de politiemacht 
niet beneden den rang van superintendent ver
zocht worden zijn licentie voor het bezit daarvan 
over te leggen en te vertoonen. 

Q 

(2) v''-.7 anneer .zoodanig persoon desgevorderd zal 
. weigeren of nalaten om zulke licentie over te leggen 
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proof of possession of a license for such arm and ~n 
case such Magistrate or other officer as aforesaid 
shall have reasonable grounds to suspect that such 
person has not taken out such license or is in 
unlawful possession of such arm and that by delay 
in effecting an arrest such person may escape from 
prosecution or that by immediate arrest the com
mission of a crime may be prevented, such officer 
Inay arrest such person without warrant and may 
seize any such arm and any ammunition for the 
same found in possession of such person. 

(3) Any person found by any such officer as afore
said jn possession of any cannon or cannon ammu
nition otherwise than as is provided in sub-section 
(3) of Se·ction twenty-four may be arrested as afore
said and such cannon or cannon ammunitio11 may 
be seized by such officer. 

Evidence. 

20. <1) In any prosecution under this Act the bur
den of proving any fact which would be a defence 
to thA charge made shall lie upon the person 
charged. 

(2) Any person required by t.his Act to have any 
license or permit shall be deemed to be without 
such license or permit unless he shall produce 
the same to the court or give other satisfactory 
proof of possessing or having the necessary 
authority to possess the same. 

(3) Any .oocunier of premises and any person ac
companymg any. ~a.gon or vehicle in which any 
arms or ammunitiOn or any cannon or cannon 
ammunitio~ shall be found . shaH for the pur
poses of th1s Act be deemed till the contrary is 
proved to be the possessor of such a.rm,s or am
munition or cannon or cannon ammunition. 
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of bewijs te leveren van in bezit zijn van eene 
licentie voor zoodanige wapen en in geval zoodanig 
Magistraat of ander beambte voormeld gegronde 
redenen beeft om te vermoeden, dat zulk persoon 
geen · zoodanig licentie uitgenomen beeft of in bet 
wederrecbtelijk bezit van zulk wanen is en dat door 
vertraging in bet bewerkstelligen van een arrest 
zoodanig persoon de prosecutie ontsnappen mocht, 
of dat door bet doen van een onmiddellijk arrest het 
plegen eener misdaad kan worden vnorkomen, kan 
zoodanig beambte zulken persoon zonder lastbrief 
arresteeren en kan eenig zoodanig wapen en bijbe
horende ammunitie in bet hezit van zulken persoon 
in ·beslag nemen. 

(3) Eenig persoon, die door zoodanige beambte als 
vermeld in het bezit van eenig kanon of kanon
ammunitie, anders dan overeenkomstig bet bepaalde 
bij sl1Psektie (3) van Sektie vier-en-twintig ge
-vnnden wordt, kan als voorschreven gearresteerd 
worden, zullende zoodanig kanon of kanon-ammu
nitie door zulken beambte in beslag genomen mogen 
worden. 

Bewijslast. 

20. (1) In eenige vervolging onder deze Wet zal de 
last om eenig feit te bewijzen ter weerlegging 
van de gemaakte beschuldiging op den beschul
digde rust en. 
(2) Eenige persoon die eenige l'icentie of eenig 
permit door cleze Wet vereischt moet hebben' 
zal gehouden worden zulks niet te hebben ten
zij hij zulke licentie of zulk permit aan het hof 
vertoont of ander voldoend bewijs levert dat hij 
zulks bezit of de vereischte autoriteit heeft zulks 
te bezitten. 
(3) Eenige bewoner van een gebouw en eenig 
persoon die een wagen of voertuig vergezelt 
waarin er eenige wapens of ammunitie of eenige 
kanonnen of kanon-a~munitie gevonden worden 
zal voor de doeleinden van deze vV et gehouden 
worden de bezitter te zijn van zulke wapens of 
ammunitie of kanonnen of kanon-ammunitie 
totdat hij het tegendeel' bewijst. 
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Liability to penalties in case of contravention of 
Act by company firm or partnership. 

21. In the event of a contra,vention of this Act by 
a company the managing director or secretary or person 
having the m~anagement or' control in this Colony of the 
business of such company or any one or 1nore of them 
shall be liable to the penalties provided for such 
contravention; and in the event of such contra
vention by a firm or partnership every member of 
such firm or partnership shall be liable to the penaltie-; 
aforesaid; provided that nothing herein contained shall 
be deemed to exempt from such lia.bility any pertSon 
other than in this section described who may have been 
guilty of such contravention; provided that no person 
not personally guilty of or implicated in .such contraven
tion sha.ll be sentenced to i1nprisonment except as an 
alternative to the payment of any fine that may be im-
posed. • 

Special jurisdiction of courts of resident 'magistrates. 

22. In any prosecution for an offencP- against this 
Act the court of resident magistrate shall have jurisdic
tion and a.ny such resident magistra,te having jurisdic
tion shall be empowered to impose the maximum penal
ties by this Act provided for any such offence. 

Confiscation of arms and application of penalties. 

23 (1) Any arms or ammunition or any cannon or 
cannon ammunition the subject of a conviction 
for any offence against this Act may be confis
cated on the order of the court before which such 
conviction is obtained. 

(2) All fines imposed and the amount realised by 
the sa1e of any arms or ammunition confiscated 
as aforesaid shall be paid into the general revenue 
of the Colony; provided that the court imposing 
any fine upon a conviction may order that a sum 
not ex·ceeding one-half of such fine be paid to 
any person supplying the information on which. 
sueh conviction was obtained. 
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. Straf op maatschappij firma of vennootschap in geval van 
overtreding dezer Wet. 

21. In geval van eene overtreding dezer Wet door 
eene maatschappij zal de besturende directeur of de sec
retaris of de persoori die in deze Kolonie het bestuur of 
beheer heeft of een of meer hunner onderhevig zijn aan 
de stra,ffen op zulke overtreding bepaald ; en in 
geval van zulke overtreding door een firma of 
vennootschap zal elk lid van zulke firma of ven
nootschap onderhevig zijn aan de voormelde straf
'fen; mits dat niets hierin vervat geacht zal wor
·den eenigen persoon ander dan degenen in deze 
sectie omschreven die schuldig mag zijn aan zulke over
treding van die straf vrij te stellen met dien verstande 
dat geen persoon niet persoonlijk schuldig of mede
plichtig aan zulke overtreding gestraft za]! worden met 
gevangenisstraf behalve als een alternatief voor de be
taling van eene boete die opgelegd macht worden. 

Speciale jurisdictie 'Can resident magistraatshoven. 
22. In eenige vervolging wegens een overtreding 

van deze Wet zal het resident magistraatshof juris
,.dictie bebben en een resident magistraat die jurisdictie 
beeft bevoegd zijn om de maximum-straffen in deze Wet 
voor eenige zulke overtreding bepaald op te leggen . 

.V erbeurd verklaring 'Van wapens en bestemming der 
boete. 

23. (1) Eenige wapens of ammunitie of eenige 
kanonnen of kanon ammunitie die het onder
werp uitmaken van een veroordeeling wegens 
eenige overtreding van deze Wet kunnen op 
bevel van bet bof waarin zulke veroordeeling 
verkregen wordt verbeurd verklaard worden. 
(2) Aile boeten opgelegd en bet bedrag ver
kregen door den verkoop van eenige wapens of 
ammunitie verbeurd verklaard als bovenvermeld 
zullen in de publieke schatkist van deze Kolonie 
gestort worden, mits dat bet hof dat eenige 
boete opJegt bepalen mag dat een som niet 
meer zijnde dan de belft van zulke boete aan 
eenigen persoon betaald zal worden die de in
formatie verstrekte waarop zulke veroordeeling 
verkregen werd. 
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Exemption from provisions of this Act. 

24. Nothing in this Act contained shall apply to 

(1) any arms or ammunition the property of His 
Majesty or of the Government of this Colony and' 
temporarily in the possession of any of the· 
following persons : 

(a) a person serving in His Majesty's Re.gular 
Forces; 

(b) a police officer; 

(c) a person in the employment of the Govern
ment of this Colony and a.uthoris-ed in writing 
by the Minister to possess such arms or 
ammunition ; 

(2) any arms possessed by and being a part of 
the prescribed equipment of any commissioned 
officer of the Regular Forces aforesaid or of any 
police officer above the rank of sergeant. 

(3) any cannon or cannon ammunition imported 
or possessed by oTI on behalf of the Government 
of this Colony or the Officer Commanding His 
l\iajesty's Regular Forces in South Africa. 

Short Title and date of taking effect. 

25. This Act may be cited for all purposes as the 
"Arms and Ammunition Act 1908" and shall nort take ef
fect unless and until the Governor shall proclaim in the 
Gazette that it is His Majesty's pleasure not to disallow 
the sa.me a.nd thereafter it shall take effect upon such 
date as the Governor shall notify by Proclamation. 
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Personen op wie de bepalingen van deze Wet niet 
toepasselijk zijn. 

24. Niets in deze Wet zal van toepassing zijn op : 
(1) eenige wapens of ammunitie behoorende aan 
Zijne Majesteit of aan de Regeering van deze 
Kolonie en tijdelijk in het bezit van de volgende 
personen-

(a) een persoon die in Zijner 1\fajesteit's gere
gelde troepen dienst dolet ; . 

{b) een politie-beambte ; 

(c) een persoon in dienst van de Regeering van 
deze Kolonie die schriftelijk door den Minis
ter gemachtigd is om zulke wapens of 
ammunitie te bezitten; 

(2) Eenige wapens bezeten door en deel uit
makende van de voorgeschreven uitrusting van 
eenigen officier van de geregelde troepen voor
meld of van eenigen politie-beambte hoven den 
rang van sergeant. 

(3) Eenige kanonnen of kanon-ammunitie in
gevoerd of bezeten door of ten behoeve van de 
Regeering van deze Kolonie of den Bevel
voerenden Officer van Zijner Majesteit's gere
gelde troepen in Zuid-Afrika. 

Korte Benaming en datum van in werking treden. 

25. Deze Wet kan voor aile doeleinden aangehaald 
worden als de " T¥apens en A mmunitie Wet 1908" 

-en zal niet van kracht worden tenzij en voor dat 
de Gouverneur in de Gazette zal proclameeren dat 
het Zijne M ajesteit behaagd heeft dezelve niet af te 
keuren en daarna zal dezelve van kracht worden op 
.zulk een datum als de Gouverneur bij Proclamatie be
jkend zal maken. 
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FIRST SCHEDULE. 

LICENSE' TO POSSESS AN ARM. 

'FACE. 

N arne in full of Licensee ..................... • .................•. 
Residence .............................................................. . 
Sub-District ............................................................•. 
District ............... ~ .............................. ~ ................. . 
Description of arm ................................................ . 
Marks ................................................................... . 
Issued at .......................... . 

Date ..... ~ .. 
Signed .............................. . 

SECOND SCHEDULE. 

CERTIFICATE oF Loss DEFACEMENT OR DESTRUCTION OF 

LICENSE. 

Whereas on the ............ day of ......................... . 
a license to possess the following arm .................... . 
bearing marks ....................................................... . 
was issued by ....................................................... . 

to ......... ~···························································· .... . 
of ........................................ . 

And whereas it has been proved to my satisfaction-
that the said license has been .................. . 

Now I do hereby grant the said .................... . 
this certificate to be in lieu of the said license and of 

the like force and effect. 

Given under my hand at ........................... this 
~~··.',~··''··:· ......... · ...... · ......... day of .................... . 

'~~ .! , i , ... 1} : .. ; 

Signed ................................. ... 
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EERSTE SCHEDULE. 

LICENTIE OM EEN W APEN TE BEZITTEN. 

VOORZIJDE. 

Volle naam van licentie-houder ................................ . 
Woonplaats .... ·.: ..................................................... . 
·Sub-district ......................................... .' ...... ·: .. ~ .. ~ ... . 
District ................................................................. . 
Soort wapen ..... · ...................................................... . 
Merken ............. -............................... -.................. : .... . 
Uitgereikt te ............................ . 

Datum ....................................... . 
Geteekend ....................... . 

TWEEDE SCHEDULE. 

·CERTIFICAAT DAT EEN LrcENTIE VERT.OREN 0NLEESB.A.AR 

V ERNIELD IS. 

Aangezien op den ............ dag van ............... een 
licentie om het· volkende wapen te bezitten ................. . 
met de mer ken ........ .' ....................... ::.;:::.::::.· ... : ...... ·. 
uitgereikt werd door ................................................ . 
aan ............................ : ............ .' ............................... . 
van ....................................... ~~ 

En aangezien het ter niijrier· satisfactie bewezen 
1s d'at gemelde licentie ... ·: ............................. is. 

Zoo reik ik mits dezen uit aan .......................... . 
. dit certificaat om te dienen in plaats van- geii_!elde 
:licentie en van dezelfde kracht zijnde. 

Gegeven onder mijn han;d. te .... ~. ··~ ... -~~ ~~· de?;~,n 
....................... dag van .............. . 

Geteekend ............................. . 
Magistraat. 
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THIRD SCHEDULE. 

PERMIT TO JMPORT RIFLE OR RIFLE AMMUNITION. 

Permission is hereby granted to ....................... . 
of. ................. to import into The Orange River Colony 
the following arms and ammunition ..................... . 

This Permit will expire on the .......................... . 
· Dated this .................. day of .................. 19 ..... . 

Magistrate. 

FOURTH SCHEDULE. 
No ........ . 

LICENSE TO DEAL IN ARMS AND AMMUNITION. 

FACE. 

Permission is hereby granted to .. , .................... . 
... ... ... ... ............... ... ... ... of ................................... . 
to deal in Arms and Ammunition at ....................... .. 
... . . .. .. .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . from the date hereof until the 
31st December, 19 ........ . 

Dated this ........ , ...... day of ..................... 19 .... .. 

Receiver of Revenue. 

BACK. 

I certify that the sanction of the Minister has been_ 
-'obtained for the issue of thi.s License. 

Receiver of Revenue. 
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DERDE SCHEDULE. 

PERMIT OM KoGELGEWEREN OF KoGELGEWEER-AMMUNITIE 

IN TE VOEREN. 

VOORZIJDE. 

Verlof wordt mits dezen gegeven aan ................. . 
............................ van ..................... om de volgende 
wapens en ammunitie in te voeren in de Oranje Rivier 
Kolonie. 

Dit Permit zal op den ........................... eindigen. 
G.edateerd dezen ............ dag van ............... 19 ..... . 

M agistraat. 

VIERDE SCHEDULE. 
No ..... . 

-LICENTIE OM IN W A PENS EN AMMUNITIE TE flANDELEN, 

VOORZIJDE. 

Verlof wordt mits dezen gegeven aan ....... . 
...... ... ......... .. -............. van ..................................... . 
om in wapens en ammunitie te handelen te ................ . 
van af den datum hiervan tot den 3lsten December, 
19 ...... 

Gedate'='rd dezen ......... dag van ............ 19 ..... . 

Belasting-Ontvanger. 

KElERZIJDE. 

Ik cert1ficeer dat de goedkeuring van den Minister 
verkregen Is voor het uitreiken van deze licentie. 

Belasting-Ontvanger. 
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AcT No. 24 of 1908.] [T.ook effect 31st August, 1908 .. 

·ACT 
To Amend the Law relating to the Establishment and Manage·· 

ment of Agricultural Societies. 

(Assented to 28th August, 1908.) 

Be it enact.ed by the King's Most Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 
Council and Legislative Assembly of the Orange River· 
Colony as follows :-

Agricultural Societies under this Act. 

1. In every district where an agricultural society is 
established and where the provisions of this Act shall' 
have been complied with, such society shall be entitled 
t{) claim the privileges and benefits conferred by this 
Act. 

How formed. 

2. In order to est.ablish any such society the Resident 
Magistrate of any district on the application of fifteen in
habitants of the district shall or of his own motion mav 
call a public meeting of the inhabitants of the district a:t 
the district town and at such meeting a committee of 
at least nine members may be elected in addition to the 
Resident Magistrate who shall be ex officio a member of 
the committee, and that in the case of Bloemfontein, the 
Director of Agriculture or his representative shall be ex 
officio a member. 

Members hip and subscription. 

3. Every inhabitant of the district who shall have sub
scribed an arrwunt of not less than one pound sterling shall 
be a member of the Agricultural Society of the district 
for the. year in which he· subscribes and pays, and such 
year shall, for the purposes of this Act, be deemed to 
commen·ce· dtr the first ·day· of July and to end on the la.st. 
day ~f June. 

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



LANDBOUW GENOOTSCHAPPEN. 246 

WET No. 24 van 1908.] [Trad in werking 31 Aug. 1908. 

WET 
Regelende de Stichtiog en bet Beheer van Landbouwgeooot• 

schappen. 

(Goedgekeurd 28 Augustus 1908.) 

Zij het bepaald door Zijne Majesteit de Koning met 
ad vies en konsent van de W etgevende Raad en de Wet~ 
gevencle Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als 
volgt :-

Landbouwgenootschappen onder deze TV et. 

1. In ieder distrikt waarin een landbouwgenootschap 
gesticht en behoorlik voldaan is aan de bepalingen van 
deze Wet, is zulk genootscbap gerecbtigd aanspraak te 
maken op de voorrechten en voordelen bij deze Wet toe~ 
gekend. 

W ijze van stichting. 

2. Ten einde zodanig genootschap te stichten zal de 
Resident Magistraat van een distrili:t op verzoek van viif
tien ingezetenen van het distrikt, en kan op eigen gezag 
een openbare vergadering van ingezetenen van het dis
trikt in bet distriktsdorp beleggen en op deze vergadenng 
kan een komitee van minstens negen leden gekozen wor
den, buiten en behalve de Resident Magistraat die ambts~ 
halve lid van bet komitee is, zullende in e-eNal van Bloem
fontein, de Dir:ekteur van Landbouw of zijn vertegen~ 
woordiger ambtshalve lid zijn. 

Lidmaatschap en intekeningsprijs. 

3. Ieder ingezetene van bet distrikt die voor een be~ 
drag van niet lninder dan een pond sterling ingetekend 
heeft is lid van bet landbouwgenootschap van bet dist.rikt 
gedurende bet jaar waarin hij intekent en betaalt, zul~ 
lende bet jaar, voor de doeleinden van deze Wet, geacht 
worden aa,n te vangen op de eerste dag van J uli en te 
eindigen op de laas.te dag van J uni. 

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



247 AGRICULTURAL SoCIETIES. 

Election of new members of the. Committee. 

4. Every member of such a society shall be entitled .to 
take part in the election of new members of the commit
tee from time to time, whenever such may be found 
necessary. 

Chairman, Treasurer and Secretary. 

5. The committee shall elect a Chairman from their 
number and a treasurer and secretary and such offices 
may be filled by the same individual or by separate per-
sons. 

Gratuitous services by Committee. 

6. The members of the committee shall remain in office 
for a period of one year and shall serve gratuitously. 

Regulations. 

7. 'rhe con1mittee shall issue regulations for the con
duct of its business and shall submit the same as soon as 
possible to a general rneeting of the members of the 
society, who may confirm or alter the same, and the 
regulations so confirmed shall come into force provided 
they are confirmed by the Governor in Council and are 
not in conflict with the provisions of this Act. 

Annual Shows. 

8. Each society shall hold an agricultural show and a 
show of other products and of implements and of every
thing else which concerns agriculture or the rearing of 
stock at least once a year if practicable under such con
ditions as may he determined on by it. 

Deposit of monies in Bank. 

9. As soon as the treasurer of the society shall, in his 
capacity as such, have on hand an amount of £5 sterling 
or upwards, he shall deposit the same in some bank in 
the district town, and if there be none, then with the 
Resident Magistrate. 

Committee's Annual repo.r·,t and accounts. 

10. The commi~tee shall report ~nd account annually 
to a general meeting of members w1th regard to income 
and e·xpenditure and the work done by them. 
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V erkiezing van nieu.we komiteeleden. 

4. Ieder lid van bet genootschap is bevoegd van tijd 
tot tijd, wanneer zulk~ nodig bevonden wordt, aan de ver .. 
kiezing van nieu we komiteeleden deel te nemen. 

V oorzitter, Penningmeester en S ekretaris. 

5. Ret komitee verkiest een Voorzitter uit hun getal 
en een penningmeester en sekretaris ; deze waardigheden 
ku:nnen in een persoon verenigd zijn of door afzonderlike 
personen bekleed worden. 

Vrijwillige diensten door Komitee. 
6. De Leden van bet komitee blijven gedurende een 

jaar in dienst en ontvangen geen vergoeding voor hun 
dienstverricbtingen. 

Reglement. 
7. Het komi tee stelt regula ties vast tot regeling van 

zijn werkzaamheden en legt dezelv.e, ten spoedigste aan 
een alge,mene vergadering van leden van het genootschap 
voor, die dezelve kan goedkeuren of veranderen; de regu
laties aldus goedgekeurd treden in werking mits zij door 
de Goeverneur in Rade bekrachtigd zijn en niet strijden 
met de bepalingen van deze Wet. 

J aarlikse tentoonstellingen. 
8. Ret genootschap houdt, zo doenlik, minstens een

maal in het jaar onder nadere door hetzelve te bepalen 
voorwaarden een landbouwtentoonstelling alsmede een 
tentoonstelling van ande~e produkten en werktuigen en 
van alles wat op landbouw of veeteelt betrekking 
heeft. 

Starting van gelden in Bank. 
9. Zodra de penningmeester van bet genootschap, in 

zulke hoedanigheid, een bedrag van vijf pond of meer in 
handen heeft, stort hij hetzelve in een bank in bet hoofd
dorp van het distrikt, en bij gebreke ervan, in handen van 
de Resident Ma.gistraat. 

Komitee' s jaarliks verslag en rekening. 
! 10. Het komitee geeft jaarliks aan een algemene ver· 

gadering van led en verslag en .legt rekening en. verant:. 
woording a£ betrekkelik de inkomsten en uitgaven en de 
werkzaamheden door hetzelve verricht. 
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Secretarial report to Director of Agriculture. 

11. The secretary ·shall send a report on or befo~e the 
first day of lVIay of each year to the Director of. As-ricul
ture who may cause it to be printed for submiSSIOn to 
Parliament. The. repmt shall contain an account of the 
manner in which the monies granted by Government 
have been expended. · 

Government contribution. 

12. For each agricultural show an amount equal to the 
amount contributed by the local public may be an
nually .granted by the Government, but never more, in 
the case of the district of Bloemfontein than the sum 
of £500 sterling, and in the case of any other district 
(and for the purpose of this Act the area falling under the 
jurisdiction of the Detached Assistant Resident Magist~ate 
at J agersfontein, shall be regarded as a district), 
than the sum of £100 sterling, or such further 
amount as may be annually voted by Parliament in that 
behalf, and, in order to obtain such amounts, a certificate 
signed by the Chairman and treasurer shall be forwarded 
to the l\1:inister of Agriculture to the effect that the 
amount alleged to have been contributed by the local 
public has actually been contributed, paid and received. 

Combined Shows. 
13. In the event of a number of district societies com

bining to hold a central show in any one district the total 
amount payable to each society by Gove~nment may be 
paid to such· society and such sums may be given by 
each .society . concerned as a contribution to the Central 
Show. 

Districts which mair 'combine. 
14. In case two or more districts am-algamate for' the 

rmrpose of holding a Central Agricultural Show, a further 
State grant amounting to £50 sterling, in addition .to the 
State-grants of £100 sterling for each such district, shall 
be given for such Central Agric:niltural Show'of;combined 
'districts, provided the metnbers· of tlie Agricultural Socie~· 
ties concerned contribut~··a like amount to such show,/ 
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Sekrel:aris' verslag aan Di'fekteur van Landbouw. 
11. De sekretaris zendt op of voor de eerste dag .van 

Mei van ieder j aar een verslag a an de Direkteur van 
Landbouw die betzelve ter voorlegging aa.n bet Parle
ment kan doen drukken. Ret veTSlag bebelst een op
.gave van de wijze waarop de gelden door bet Goeverne
ment toegestaan besteed zijn. 

Goevernement' s bijdrage. 
12. Voor ieder landbouwtentoonstelling kan Jaar

liks van Goevernementswege een bedrag gelijkstaan
·de met bet door het plaatselik publiek bijeengebracbt be
drag toegestaan worden, docb wat betreft bet distrikt 
Bloemfontein nimmer meer dan de som van vijfbonderd 
pond sterling en voor ieder ander distrikt (zullende voor 
de doeleinden van deze wet het gebied vallende onder 
de jurisdi,ctie van den Gedetacbeerd Resident Magis
traat te J agersfontein als een distrikt worden 
bescbouwd), nimmer meer dan bonderd pond ster
ling, bf zulk verder bedrag als jaarliks door bet Par
lement voor dat doel toeg.ekend mocht worden; tot er
langing van de bedragen voornoemd wordt een door! de 
voorzitter en penningmeester ondertekend eertifikaat aan 
de Minister van Landbouw ge.zonden, vermeldende dat 
bet bedrag bewe.erd dour bet plaatselik publiek te zijn bij
·eengebracbt, werkelik bijgedragen,. gestort en ontvan
gen is. 

V erenigde Tentoonstellingen. 
13. Wanneer een aantal distriktsgenootscbappen zich 

verenigen om een centrale tentoonstelling in een distrikt 
te houden, kan bet. gezamenlik bedrag door bet Goeverne
l.nent aan ieder genootscbap verschuldigd aan zodanig ge
nootschap betaa]d worden, zullende zoodanige sommen 
door ieder betrokken genootscbap als een bijdrage aan de 

·Centra;,e tentoonstelling gegeven mogen worden. 

Distrikten die zich verenigen mogen. 
14. Ingeval twee of meer distrikten zicb verenigen voor 

het houden van Centra]P Landbonwtentoonstelling zal 
hoven en bebalve de Staatstoelagen van £100 voor elk 
zu]k distrikt ,een verdere toelage van £50 van Staatswege 
worden toegekend voor zulk Centrale Landbouwtentoon-
;telling van verenigde distrikten, mits de leden van de 

:betrokken Landbouwgenootschappen een gelijk bedrag 
voor zulke tentoonstelling bijeenbrengen. 
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Sales by Auctioneers at Shows. 

15. Produce and goods, the bona fide pl}operty of an. 
inhabitant of this Colony, brought to an exhibition m~y 
be sold publicly by an auctioneer elected by the comm.It
tee or appointed by it, without it being required of h1m 
that he should take out an auctioneer's license for that 
purpose. 

Committee's Commission Sales. 

16. It shall be lawful for the committee to levy the 
following charges-one per cent. on all produce or goods. 
sold ; one half per cent. on all goods put up to auction but 
not sold, computed on the a:r:nount offered for such pro
duce or goods. 

Accounts to be kept by Committee. 

17. The committee shall keep an account of its income 
and expenditure, and shall publish proper statements. 
thereof. The com1nittee shall be competent, if the funds 
permit thereof, to offer and awa.rd .prizes. 

Repeal. 

18. Chapter CXXXI of the Law Book shall be and 
is hereby repealed; provided that any Agricultur\11 
Society duly established in terms thereof shall at the 
date of the taking effect of this Act be deemed to have 
been Bsta'blished under the proviqions thereof and from 
and after the said date the said provisions shall apply 
tq such society as if it had been duly forrr1ed under sec
tion two of this Act. 

Title. 

19. This Act may be cited as the "Agricultural Socie
ties Act, 1908. '' 
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Venduafslager' s verkopingen op tentoonstelling. 
15. Produkten en goederen, bet bona fide eigendom 

van een ingezetene van deze Kolonie enter tentoonstelling 
ingezonden zijpde, mogen door een door bet komi tee f!e
kozen of aangestelde afslager publiek verkocbt worden, 
zonder dat bij gehouden is een venduafslagers-licentie 
daarvoor uit te nemen. 

Kom.itee's percentage op opbrengst van verkoop. 

16. IIet . komi tee is bevoegd de volgende rechteu te 
hetien : -een per cent · op alle verkochte produkten of 
_goederen; een half per cent op alle opgeveilde docb niet 
verkocbte goederen, berekend op bet bedrag dat. voor de 
produkten of goederen geboden werii. 

Boekhouding van Komitee. 

17. Ret komi tee houdt hoek van hun inkomsten en 
uitgaven en publiceert beboorlike rekeningen daarvan. 
Het komitee is bevoegd indien de fondsen zulks toelaten 
_prijzen uit te loven en toe te kennen. 

H erroeping. 

18. Hoofdstuk CXXXI van bet \Vetboek wordt en is 
bij deze herroepen; beboudens dat een Landbouwgenoot
:schap dat behoorlik overeenkomstig het daarin bepaal
de opgericht is, op de datum van inwerkingtreding van 
deze Wet geacbt wordt ingevolge de bepalingen daarvan 
te zijn gesticht, zullende vanaf genoemde datum de bepa
lingen voormeld op hetzelve van toepassing zijn, alsof 
het behoorlik krachtens sektie twee van deze Wet gesticbt 
was. 

Benaming. 
19. Deze Wet wordt aangehaald als de "Landbouw

-~enootscbappen Wet, 1908. 

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



250 AGENT-GENERAL. 

AcT No. 25 of 1908.] [Took effe.ct 31st August, 1908~-

ACT 
To provide for the Appointment and Remuneration of an Agent·· 

General of this Colony. 

(Assented to 28th August, 1908.) 

Be it enacted by the King's Mcst Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 
Council and l_;egislative Assembly of the Orange River 
Colony as follows :-

Appointment and duties of Agent-General of 
Orange River Colony. 

1.. The Governor may from time to time appoint an 
officer to reside in the United Kingdom who ,shall be styled 
the Agent-General of the Orange R~ver Colony and shalll 
perform such duties as may be from time to. time assigned 
to him by the Governor. The person holding such1 
office, at the date, of the taking effect of this Act shall be 
deemed to have been appointed under this section. 

Tenure of office. 

2. Any such appointment may be during the pleasure 
of the Governor or for a period not exceeding five years: 
provided that 

(1) if such appointment be made after the date of 
the taking effect of this Act for a fixed period 
Lit may be terminated by notice of not less than 
six months by the Governor or the holder or by 
payment of six months remuneration in lieu of 
such notice by the Governor ; 

(2) any person holding such office may be re-ap
pointed thereto on any such terms as are in this~ 
section mentioned. 
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WET No. 25 van 1908.] [Trad in werking 31 Aug. 1908 .. 

WET 
Regelende de Aanstelling en Bezoldiging van een Agent-Generaal\ 

van deze Kolonie. 

(Goedgekeurd 28 Augustus 1908.) 

Zij bet bepaald door Zijne Majesteit de Koning met· 
ad vies en konsent van de W etgevende Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als. 
volgt :-

Aanstelling en Werkkring van Agent-Generaal 
van de Oranje Rivier Kolonie. 

1. De Goeverneur is bevoegd van ti.id tot tijd een amb
tenaar aan te stellen, die onder de naam van Agent-Gene-
raal van de Oranje Rivier Kolonie in bet Verenigd Koning
rijk zijn verblijf. zal houden, en nadere door de Goever
verneur hem van tijd tot tijd toe te wijzen plichten zal. 
vervullen. De persoon, die op de datum van inwerking
treding van deze Wet zodanige betrekking bekleedt, wordt 
geacht ingevolge deze sektie aangesteld te zijn. 

Ambtstijd. 

2. Zodanige aanstelling kan geschieden tot wederopzeg
gings toe door de Goeverneur of voor een tijdperk van 
hoogstens vijf jaar; in dier voege dat 

(1) wanneer de aanstelling geschiedt na de datum 
van inwerkingtreding van deze \Net voor een be
paald tijdvak, dezelve bij opzegging van minstens
zes maanden door de Goeverneur of de houder 
of door betaling van zes maanden bezoldiging in 
stede van opzegging door de Goeverneur ,ge
eindigd kan worden 

(2) de persoon die zodanig ambt bekleedt tot hetzelve 
herbenoembaar is onder de voorwaarden in deze 
liektie omschreven. 
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:·251 AGENT-GENERAL. 

Ren~uneration of Agent-General. 

3. The remune~a.tion of the Agent-General shall be 
.twelve hundred pounds per annum ; provided that 

(1) if the person holding such office be in enjoyment 
of a pension payable out of the Revenues of this 
Colony no such pension shall during his tenure 
of such office be paid to him ; 

(2) no pension shall be payable f9r the .service ren
dered as Agent-General unless Parliament shall 
otherwise direct . 

. Agent-General to be substituted jot Crown Agent~ under 
existing Laws. 

4. Whenever in the ''.General Loan and Inscribed 
'Stock Ordinance, 1906," the "rrrustee Investment in 
·Orange River Colony Government Securities Ordinance, 
1906," or any other law heretofore enacted any powers 
duties or functions are conferred or imposed on the Crown 
Agents for the Colonies the said laws shall in respect of 
:any matter or thing done or to be done after the taking 
effecti of this Act be interpreted as if the te.rms "the 
Agent-G.eneral" were substituted for the terms "the 
·Crown Agents" or "the Crown Agents for the Colonies" 
:.as the case may be and the Agent-General shall and mav 
hereafter exercise and carry out all and any of the power~s 
duties and functions aforesaid. 

Title. 

5. Thi'! Act may be cited as the "Agent-General's Aet, 
1908." 
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AGE~T-GENERAAL. 25I 

Bezoldiging van Agent-Generaa~ 

3. De jaa,rwedde van de Agent-Generaal bedraagt
twaalf honderd pond sterling; met dien verstande dat 

(1) wanneer de persoon die zodanig ambt bekleedt. 
in bet genot ?s van eeh pensioen dat uit de 
schatkist van deze Kolonie betaalbaar is, geen· 
zodanig pensioen aan hem gedurende de tijd van 
zijn ambtsbekleding verschuldigd is 

(2) geen pension verscbuldigd is ter zake van de 
cliensten als Agent-Generaal bewezen tenzij bet 
Parlement anders bescbikt. 

K roonagenien in bestaande wetten te worden ver'l,angen 
door Agent-General. 

4. Zo clikwerf in cle '' Algemene Lening en Ingeschreven 
Fonclsen Orclonantie, 1906," cle "Kurator Belegging in 
Oranje River Xolonie Staatschulclbrieven Ordonantie, 
1906'' of in een andere voor cleze afgekondigcle wet' 
enigerlei bevoegclheden, plicbten of funkties aan cle· 
Kroonagenten voor cle Kolonies toegekencl of opgeclragen 
zijn, worden cle wetten voormeld, ten opzicbte van onder
werpen of aangelegenheden na de inwerkingtreding van· 
deze Wet verricht of te worden verricht, in dier voege 
uitgelegd, alsof <le woorden "de Agent-Generaal" in de 
plaats stonden van de woorden "de Kroonagenten" of 
"de Kroonagenten voor de Kolonies" respektievelik, zul
lende de Agent-Generaal in bet vervolg alle en een iegelike 
van de bevoegdbeden, plicbten en funkties voormeld, 
mogen uitoefenen en verricbten. 

Benaming. 

5. Deze vVet Wordt aangehaald als de "Agent-Gene-
raal's Wet, 1908." 
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'252 ScAB LAw AMENDMENT. 

AcT No. 26 of 1908.] [Took effect 31st August, 1908. 

ACT 
To amend the Law relating to Scab amongst Sheep and Goats. 

(Assented to 28th August, 1908.) 

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 Orange River 
Colony as follows ;-

Rt>peal of Section three of Ordinance l{o. 14 of 1903. 

1. Section Three of " The Scab Ordinance 1903," 
cShall be and is hereby repealed: 

Short Title. 

2. This Act may be cited as the ''Scab Law Amend-
1ment Act 1908." 
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BRANDZIEKTE WET WrJZIGING. 2.12" 

WET No. 26 van 1908.] [Trad in werking 31 Aug. 1908. 

WET 
Tot wijziging van de Wet met beirekking tot Brandziekte onder 

Schapen en Bokken. 

(Goedgekeurd 28 Augustus 1908.) 

Zij bet bepaald door Zijne Majesteit de Koning met 
ad vies en konsent van de W etgevende Raad en de 
W etgevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie 
als volgt :-

H erroeping van S ektie drie van Ordonantie No. 14 can 
1903. 

1. Sektie drie van de "Brandziekte Ordonantie 1903" 
wordt en is bij deze herroepen. 

J{orte Benaming. 

2. Deze Wet mag worden aangehaald als de " Brand
ziekte Wijzigingswet, 1908." 
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'253 ADDITIONAL APPROPRIATION 1907-1908. 

AcT No. 27 of 1908.] [Took effect 31st 'August, 1908. 

ACT 
To apply a further sum not exceeding eighteen thousand nine 

hundred and ninety-four pounds sterling for the Service of 
the year ending the thirtieth day of June, 1908. 

(Assented to 28th August, 1908.) 

Be it enacted by the King's l\1:ost Excellent l\iajesty 
'by and with the advice .and consent of the Legislative 
Council and Legislative Assembly of the Orange River 
·Colony as follows :-

Public Revenue charged with £18,994. 

1. The Public Revenue of the Colony is hereby charged 
towards the service of the year ending the thirtieth day 
of June, 1908, with a further .sum of Eighieen thousand 
·nine hundred and ninety four pounds sterling in addition 
-to the sums provided by the "Appropriation 1907-8 Ordin
ance, 1907." 

How money to be applied. 

2. The money granted by this Act shall be applied to 
the purpose and ·services expressed in the Schedule an
.nexed hereto and more particularly specified in the Sup
plementary Estimates of Expenditure for the year ending 
the thirtieth day of June, 1908. 

Title. 

3. This Act may be cited for all purposes as the '' At.;di
-tional Appropriation 1907-8 Act, 1908." 
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ADDITIONELE APPROPRIATIE 1907-1908. 253',; 

WET No. 27 van 1908.] [Trad in werking 31 Aug. 1908 .. 

WET 

Tot aanwending van een verdere som hoogstens achtien duizend 
negen honderd en vier-en-negentig pond sterling voor bet 
dienstjaar eindigende op de dertigste dag van Juni, 1908. 

(Goedgekeurd 28 Augustus 1908.) 

Zij bet bepaald door Zijne Majesteit de Koning met, 
ad vies en konsent van de 'vV etgevende Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als
volgt :-

Bezwaring van Schatkist met £18,994. 

1. De Schatkist van de Kolonie wordt hierbij voor bet: 
Dienstjaar eindigende op de dertigste dag van Juni, 1908, 
met een verden' som van achtien duizend negen honderd 
en vier-en-negentig pond steding bezwaard, boven en be
halve de sommen toegestaan bij de '' Appropria.tie 1907-8: 
Ordonantie, 1907. '' 

lVijze van besteding van geldmiddelen. 

2. De geldmiddelen ingevolge deze Wet toegestaan zul
len voor bet doel en de diensten opgenoemd in onderstaan
de Bijlage en nauwkeuriger omschreven in de Aanvullen
de Beg-rating van Uitga.ven voor bet jaar eindigende op· 
de dertigste dag van J uni, 1908, worden aangewend. 

Benaming. 

3. Deze \Vet wordt voor alle doeleinden aangehaald als 
de "Additionele Appropriatie 1907-8 Wet, 1908." 
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~254 ADDITIONAL APPROPRIATION 1907-1908. 

SCHEDULE. 

Head of Estimates. 

0 His Excellency the Governor ....... .. 
4. Colonial Secretary's Department ..... . 
6. Treasury ............................. . 
8. Revenue Services... .. . . ................. . 
9. Administr.a.tion of Justice . . . . . . . . . . . . . .. 

13. Prisons .. . .. . .. . . . . ... . .. . .. . .. . ... . .. . 
14. Medical ....................... ' ...... . 
15. Education .......................... . 
19. Public Works ...... ~·· ................. . 
20. Agriculture ....................... . 
:22. Miscellaneou~ ....................... . 

Amount 
Required 

£65U 
750 
730 

75 
1,100 

400 
790 

4,614 
25 

1,265 
&,595 

Total £18,994 
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ADDITIONELE APPROPRIATIE 1907-1908. 254 

BIJLAGE. 

Hoofdstukken van Begroting. 

2. Zijn Excellentie de Goeverneur ........ . 
4. Departement van Koloniale Sekretaris .. . 
6. rrhesaurie ............................ .. 
8. Schatkist Diensten .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
9. Administratie van Justitie ............. .. 

13. Gevangeniswezen ....................... . 
14. Geneeskundig ......................... .. 
15. Onderwijs ............................. . 
19. Publieke Werken ........ ~ .............. . 
·20. Landbouw ............................ .. 
·2'2. Diversen ............................. . 

Benodigd 
Bed rag 

£650 
750 
730 

75 
1,100 

400 
790 

4,614 
'25 

1,265 
8,595 

Totaal £18,994 
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255 APPROPUIATION. 

AcT No. '28 of 1908.] [Took effect 31st August, 1908. 

ACT 
To provide a sum not exceediag £985,801 for the Public Service 

of the Colony for the year ending 30th June, 1909. 

(Assented to 28th August, 1908.) 

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 Orange River
Colony, as follows :-

Public Revenue to be charged with £985,801. 

1. There shall be granted for the public service of the 
Colony in the year ending 30th June, 1909, such sum 
or sums of money as may be required, not exceeding in 
the whole the following :-

Out of tl1e Consolidated Revenue Fund £985,801. 

How to be applied. 

2. The sums set down in the last column of the 
Schedule to this Act shall he appropriated respectively to 
the services specified against each such sum in the .said' 
Schedule and shall be the votes for the said services. 

Issues not to exceed F ote for service. 

3. rrhe Treasurer may issue out of the Consolidated Re
venue Fund for the services specified in the Schedule to 
this Act such amounts as may be from time to time re
quirod therefor, provided that the total sum issued in re
spect of any service shall not exceed the vote for snch 
service. 
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APPROPRIATIE . 255 

. ,VET No. 28 van 1908.] [Trad in werking 31 Aug. 1908. 

WET 
Tot voorziening in een som van hoogstens £985,801 voor de 

Staatsdieost van de Kolonie voor het jaar eiodige~de 30 
Juni 1909. 

(Goedgekeurd 28 Augustus 1908.) 

Zij bet bepaalcl door Zijne Majesteit de Koning met 
-ad vies en konsent van de W etgevende Raad en de Wet
·gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als 
volgt :-

Schatkist te worden bezwaard met £985,801. 

1. Er zullen ten beboeve van de Staatsdienst van de Ko
lonie voor bet jaar eindigende 30 Juni, 1909, de benodig
de geldsom of geldsommen van boogstens bet volgend ge
.zamenlik bedrag : bescbikbaar gesteld worden, 

Ui.t bet Gekonsolideerd Inkomstenfonds £985,801. 

Hoe te worden aangewend. 

2. De sommen vermeld in de laatste kolom van de 
Bijlage van deze \Vet worden respektievelik voor de 
.dienst.en tegenover iedere som in de Bijlage omscbreven 
beschikbaar gesteld en zijn de begroticgsposten voor de 
-genoemde diensten. 

Begrotingsposten mogen niet overschreden worden. 

3· De Thesaurier is bevoegd uit bet Gekonsolideera 
Inkomstenfonds ten behoeve van de in de Bijlage van deze 
Wet omscbreven diensten de van tijd tot tijd claarvoor 
benodigde bedragen uit te keren, des ecbter dat bet ge
zamenlik bedrag van de uitkeningen ten behoeve van een 
d~enst de begrotingspost van zodanige dienst niet te hoven 
·zal gaan. 
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.,, . Not to be applied except as granted. 

4. Out of each of the Votes included in the Schedule· 
to this Act there shall be assigned to the particular new 
works, grants in aid, and special services (if any) therein 
specifiect., the respective sums set down against each such 
particular work, grant, or service and no sum as assigned 
shall be applied either in whole or in part to any other 
purpose. 

Limits to Expenditure on New Works and 
Grants-in~ Aid. 

5. No expenditure in excess of the amount assigned 
thereto under the preoeding section shall be incurred out 
of moneys provided by this Act upon any of the new works 
or grants in aid specified in the Schedule to this Act, and 
no new work or building, not particularly mentioned in 
the said Schedule of which the total estimated cost exceeds 
Five Hundred Pounds (£500) shall be commenced, and 
no subvention, grant in aid, or other gift of public money, 
not so mentioned, shall be made out of such moneys, ex
cept payments specifically authorised by law. 

T1:tle. 

6. This Act may be cited as the "Appropriation Act, 
1908.'' 

SCHEDULE. 

CONSOLIDATED REVENUE FUND VOTES. 

Schedule of sums granted out of the Consolidated Re
venue Fund to defray the charge~ of the several services 
herein particularly mentioned, which will come in course 
of payment during the year ending 30th June, 1909, viz: 

Sums not 
Vote. exceeding. 

1. For the Salaries and Expenses of the De-
partment of His Excellency the Go
vernor (other than as provided under 
Rchedule IV Letters Patent 5th June, 
1907' £5,000) ... .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . 4,398 
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Aanwending overeenkomstig aanwtJztng. 
4. Uit elk van deze Begrotingsposten in de Bijlage van 

deze Wet vervat worden ten behoeve "van de bepaalde 
nieuwe werken, toelagen en speciale diensten d·a.arin opge
noemd, de respektieve tegenover ieder zodanig bepaald 
werk, toelage of dienst vermelde sommen aangewezen, 
zullende geen som, hetzij geheel of ten dele, anders dan 
overeenkomstig zulke aanwijzing aangewend worden. 

Beperking van uitgaven in verband met Nieuwe 
lV erken en Toelagen. 

5. Geen uitgave boven het ingevolge de voorgaande 
sektie aangewezen bedr.a.g zal uit de bij deze Wet toege
stane gelden ten behoeve van de nieuwe werken of toe 
lagen in de Bij,lage van deze Wet omschreven gedaan 
worden, en geen nieuw werk of gebouw, dat niet uit 
drnkkelik in de genoemde Bijlage vermeld is en waarvan 
de gez.amenl:ike geraamde kosten Vijf Honderd Pond 
(£500) te boven gaan, zal worden aangevangen, en 
geen sn bsidie, toelage of andere gift van sta.a tsgelden niet 
aldus vermeld z.al uit zodanige gel den uitgekeerd worden, 
uitgezonderd uitkeringen waartoe bij wetsbepaling uit
drukkelike machtiging verleend is. 

Benaming. 
6. Deze Wet wordt a.angehaald als de '' Appropriatie 

Wet, 1908. '' 

BIJLAGE. 

G EKONSOLIDEJ1JRD INKOlVISTENFONDS 
BEGROTINGSPOSTEN. 

Lijst van sommen uit het Gekonsolideerd Inkomsten
fonds toegestaan tot bestrijding van de onkosten van de 
on derscheidene diensten hi ern a a fzonderlik vermeld, die 
in de loop van het j a.ar eindigende 30ste J nni, 1909, uit
betaald worden, t. w. : 
Begrotings- Bedrag niet te 

post bovengaande. 
1. V oor Salarissen en Onkosten van het De

partement van Zijn Excellentie de 
Goeverneur (niet behorende tot die 
waarvoor in Bijlage IV Open Brief 
5de Juni, 1907, £5,000 voorziening 
gemaakt is) . . . . ............ :. ·... . . . 4,398 
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I 

2. For the Salaries and Expenses in the 
Office of the Legislative Council, in
cluding the Expenses of Members ... 

3. For the Salaries and Expenses in the 
Office of the Legislative Assembly, in
cluding the Expenses of Members ... 

4. For the Payment of Joint Parliamentary 
Expenses ............................. . 

· 5. For the Salaries and Expenses of the De
partment of the Colonial Secretary ... 

· 6. For the Salaries and Expenses of the 
1\rfedical Department including Luna
tic Asylum, National Hospital and 
Leper Asylum ................... .. 

7. For the Sala.ries and Expenses of the De
partment of the Auditor-General, in
cluding certain expenses of Audit of 
the Inter-Colonial Customs Statistical 
Bureau ............................. . 

8. For the Salaries and Expenses of Magis
trates and their Establishments ...... 

9. For the Salaries and Expenses of the De
partment of the Attorney-General in 
eluding the Salaries and Expenses of 
the High Court (other than a:s provi
<1ed under Schedule IV I_jetters 
Patent 5th June, 1907, £5,750) ...... 

10. For the Salaries and Expenses of the De
partment of the l\1aster of. the High 
Court ................................ . 

11. For the Rala.riPs and Expenses 
Deeds Office .. . .. . .. . .. . . .. 

of the 

12. For the Salaries and Expenses of the 
Prisons Department . . . . . . . . . . . . , .. 

4,200 

12.300 

6.640 

10,702 

42.9·n 

5.035 

47,321 

17,751 

3,480 

3.35!) 

3:2.5~\t 
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2. Voor Sala!rissen en Onkosten in het Kan ... ·' 
toQr :van de W etg,e:vende Raad, met 
inbeg:ri'p . van toe lag en aan Led en ... , 4,200 

3. Voor Salarissen en Onkosten in het. Kan
toor van de Wetgevende V erg~dering 
met inbegrip · van Toelagen aa·n 
Ledeh i • ~ • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 ,300 

4. Voor Bestrijding van U,itgaven voor beide 
Huizen van Parlement ... ... ... ... 6,640 

\ 

5. V oor Salarissen en Onkosten van het De-
partement van de Koloniale Sekre-
taris ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10,702 

6. V oar Salarissen en Onkosten van het Ge
neeskundig Departement, met in be
grip van het Krankzinnigengesticht, 
N ationaal Hospitaal en Melaatsen· 
Gesticht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,941 

7. Voor Salarissen en Onlmsten van het De- ' 
partement van de. Auditeur-Generaal, 
met inbegrip van zekere onkosten in 
verband met de opneming van reke
ningen van het Interkolon1aal Doeane 
Statisties Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,035 

8. Voor Salarissen en Onkosten van Magi-
stra ten en hun W erkkring . . . ... . . . . 4 7 ,321 

9. V oor Salarissen en Onkosten van het De
partement van de Prokureur-Generaal 
(met inbegrip van Salarissen en On
kosten van bet Hooggerechtshof niet 
behorende tot die waarvoor In Bij
lage IV Open Brief 5 de Juni, 1907, 
£5,7 50 voorziening gemaakt, is) . . . . . . 17,7 51 

10. Voor Salarissen en Onkosten van lhet De-
partement van de Meester van het 
Hooggerecht.shof... . . . '... . . . . . . . . . . . . 3-'480 

11. Voor S:alarissen en Onkosten van het Kan
toor. van de Registra teur van Akten ... 

I ; ·, r ~ : j •• 

12. Voor Salarissen en·: Onkosten van het 
G.evangenis. Departement , .. , .. . . . . . . .. 

3,355 

32,580 
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2.58 APPROPRIATION. 

J 3. For the Salaries and Expenses of the De
partment of Education, including the 
undermentioned Grants-in-Aid ..... . 

GRANTS-IN-AID : 

1. Instruction In Spinning 
and \\leaving... £4,500 

2. Night Schools . . . 400 
3. Affiliation with Cape of 

Good Hope University 200 
4. Arts and Crafts Associa-

tion . . . . ., . . . . . . . . . . . . 100 
5. Encouragement of the 

Study of the Dutch Lan-
guage ........... . 

6. Hostels .............. . 
7. Native Education ........ . 
8. Private Schools . . . . . . . .. 
9. Education of the Blind, 

Deaf and Dumb . . . . . . . .. 

500 
800 

2.000 
4,000 

495 

14. For the .Salaries and Expenses of the 

171.545 

Police ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 100,000 

15. For the Salaries and Expenses of the De-
partment of the Colonial Treasurer . . . 8,182 

16. For the. Salaries and Expenses of the De
partment of Post Office and 'l'ele
graphs, including the undermen-
tioned New Works ... ... ... ... ... ... 119,038 

NEW \\TORKS : 

1. Bloemfontein Telephones 
2. Telegraph Line to Mar-

quard ................. . 
3. Telegraph Line to Kestell 
4. Other Small Extensions 

£850 

1,400 
500 
250 

17. For the Salaries and Expenses of the Cus
toms ·Department, including certain 
expenses in connection with the In
ter-Colonial Customs Statistical 
Bureau ............................. . 42,649 
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13. V oor Salarissen en Onkosten van bet De-
partement van Onderwijs, met inbe-
grip van de navolgende Toelagen ...... 

TOELAGEN: 

1. Onderricbt in Spinnen en 
\Veven ... ... ... ... ... £4,500 

2. Avond Scholen ... . .. ... 400 
3. Affiliatie met U niversiteit 

van de Kaap de Goede 
Hoop ... ... ... ... ... . .. 200 

4. I\.unsten en Ambacbten 
Vereniging ... ... ... ... 100 

!5. A an moediging van de 
Stu die van de Holland-
se Taal 500 

6. Tehuizen ... . .. 800 
7. Kleurling Onderwijs 2,000 
8. Private Scholen . .. ... 4,000 
9. Onderwijs van Blinden en 

Doofstommen ... ... ... 495 

14. Voor Salarissen en Onkosten van de Politie 

15. Voor Salarissen en Onkosten van bet De
rartement van de Koloniale Tbesau-
ri:er ..................... ··· ··· ··· ··· 

16. Voor Salarissen en Onkosten van het De
partement van Post en Tele.grafie, 
met inbegrip van de volgende Nieuwe 
vVerken .......................... . 

N lEU WE WERKEN : 

1. Bloemfontein Telefoonin-
richting ... £850 

2. Telegraaflijn naar Mar-
quard ... ... ... ... 1,400 

3. Telegraafli j n naar Kesteli. 500 
4. 'Andere kleine Aanslui-

tingen ... ... . .. . .. ... . .. 250 

17. Voor Salarissen en Onkosten van bet Doeane 
Departem1ent, m·et inbegrip van zekere 
uitgaven in verband met bet Inter-

2.58 

171,545 

1oo·,ooo 

8.182 

119,038 

koloniaal Doeane Statistics Bureau, 42,649 
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259 APPROPRIATION. 

18. For th~e Salaries of the Stationery De-
partment, and for the Printing and 
the supply of Stationery, Books and 
Newspapers for the Public Service . . . . 12 ,279' 

19. For the Salaries and Expenses of the 
Office of the Civil Commissioner .. . 1,425 

20. For the Salaries and Expenses of the De-
partment of tb.e. Agent-General... ... 2,200 

21. For Pensions and Gratuities under Statute, 
for Extra-Statutory Gratuities and 
for Special Pensions (other than as 
provided under Schedule IV Letters 
Patent 5th June, 1907, £1,706) ...... 

22. For Sundry Grants-in-Aid to Churches, 
and to Charitable, Educationltl, 
Scientific and other Institutions and 
for certain Miscellaneous Services ... 

GRANTS-IN-AID : 

1. Salvation Army 
2. Benevolent 

Bloemfontein 
Society, 

3. I.Jibraries .. . .. . .. . .. . .. . 
4. National Museum, Bloem-

fontein .......... .. 

£300 

150 
450 

400 
5. Imperial Institute, Lon -

don .................... . 
6. Dutch Reformed Church 
7. Church of England ... 
8. Reformed Church ...... 
9. W e.sleyan Church 

10. Presbyterian Church .. . 
11. Lutheran Church ..... . 
12. Roman Catholic Church .. . 
13. Hebrew Congregation.; ... . 
14. Baptist Church ... 

MISCELIJANEOUS SERVICES : 

1. Special Commissions 
2. Uniforms of Messengers ... 

76 
6:240 

560 
700 
240 
200 
160 
160 
80 
40 

£1,000· 
15() 

10,162 

20,01! 
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18. Voor Salarissen van bet Scbrijfbeboeften 
Departement en bet Drukken en de 
Levering van Scbrijfbeboeften, Hoe
ken en Nieuwsbladen voor de Staats-
dienst ............................. . 

19. Voor Salarissen en Onkost.en van bet Kan
toor van de Civiele, Kommissaris 

:20. V oor de Salarissen en Onkosten van bet 
Departem,ent van de Agent-Generaal 

21. Voor Pensioenen en Gratifikaties volgens 
W etsbepaling, voor Buiten-W ette
like Gratifikaties en voor Sueciale 
P.ensioenen (niet beborende tot die 
waarvoor in Bijlage IV Open Brief 
5de Juni, 1907, £1,706 voorziening 
gemaakt is) ....................... . 

'22. Yoor Diverse Toelagen aan Kerken, en aan 
Liefdadige. Opvoedkundige, \Vetf'n
schappelike en andere Inrichtingen 
en voor zekere Diverse Diensten. 

ToELAGEN: 

I. Heilsarmee 
2. \VeldadigheidsGenootschap, 

Bloemfontein · ... 
3. Boekerijen 
4. :.Jationaal Museum, Bloem

fontein 
5. Imperiaal Instituut, London 
6·. Hollandse Gereformeerde 

Kerk 
7. Kerk van Engelancl 
8. Hervormde Kerk 
9. \Vesleaanse Kerk 

10. Presbyteriaanse Kerk 
11. Lutherse Kerk ... 
12. Roorns-Katholieke Kerk 
13. Israelitiese Gemeente 
14. Baptisten Kerk 

lDIVERSE DIENSTEN : 

1. Special~ Kommissies 
2~, U niformen van Boden . ~· 

£300 

150· 
450 

400. 
76 

6,240 
560 
700 
240 
200 
160 
160 

80 
40 

£1,000 
150 

259 

12,279 

1,425 

2,'200 

10,162 

20,011 
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3. Arms and Ammu~ition ... 1,500 
4. Revenue Servic,es, Bank 

Commission &c .... ... . .. 230 

5. Refunds ... ... ... ... ... . .. 500 

6. Insurance of Public Build-
ings ... ... ... ... ... ... . .. 875 

7. Encouragement of Local 
Industries ... 5,500 

8. Contingencies ... ... ... . .. 500 

23. For payment of Interest on the Orange 
River Colony share (excluding Rail
ways) of the Transvaal Guaranteed 
Loan, 1903, and on the Bloemfontein-
Kimberley Railway Loan ......... . 

24. For the Salaries and Expenses of the De
. partment of Agriculture, including 
the undermentioned Sundry Grants-
in-Aid and Special Services ........ . 

GRANTS-IN-AID : 

1. Agriculture a,nd Stock 
Shows .. . .. . .. . .. . £1 ,600 

2. O.R.C. Live Stock Judges 
and Stock Breeders' As-
sociations .. . .. . .. . .. . .. . 250 

SPECIAL SERVICES : 

1. Instruction in Dairying .. . £240 
2. Development o.f Wool In-

dustry .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1,000 
3. Education of Young Men 

in Agricultural Pursuits 120 
4. Expenses of Game Reserve 60 
5. Experimental Fruit Ship-

ments (Oversea) ... ... .. . 100 
6. Grading of Maize, Oats, 

etc. , for Oversea Export ::00 

51.900 
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3. Wapenen en Arnrnunitie... 1,500 
4. Schatkist Diensten, Bank 

Kommissie, etc. 230 
5. Terngbetalingen... 500 
6. V erzekering van Staats-

gebou·wen 875 
7. Aanmoediging van Plaats-

. elike Nijverheid 5,500 
8. Onvoorziene Uitgaven 500 

23. Voor betal'ing van Interest op Oranje 
Rivier Kolonie aandeel (uitgezonderd 
Spoorwegen) van de 'J 'ransvaal Ge
waarborgde Lening, 1903, en op de 
Bloemfontein-Kimber ley Spoorweg
lening ... 

-~4. V oor Salarissen en Onk:osten van het 
Departernent van Landbou\Y, met 
inbegrip Yan de navolgende Diverse 
Toelagen en Speciale Diensten 

ToELAGEN: 

1. Landbou w en Veetentoon-
stellingen £1,600 

2. O.R.K. Levende Have 
Hechters en Veeteelt Ge-
nootschappen 250 

SPECIALE DIENSTEN : 

1. Onderwijs Ill Zuivelbe-
reiding ... £240 

2. Bevordering van vV ol In-
dustrie ... 1,000 

3. Opleiding van Jonge 
Lied en lll Landbouw-
bedrijf ... 120 

4. Onkosten van Wild Re-
serve ()0 

5. Proef Fruit Verscheping-
en (Overzee) 100 

6. Graderen van Mielies, 
Haver, etc., voor Uitvoer 
Overzee 200 

2GO 

143,012 

51,930 

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



261 APPROPRIATION. 

25. For the Salaries and Expenses of the Pub
lic vVorks Department and for the 
Cost of \Vorks and Maintenance ,in
cluding the undermentioned New 
Works... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104,600· 

NEw WoRKS: 

Completion of 1907-8 con
tracts:-

1. Isolation Cells, Lunatic 
Asylum ................. . 

2. New Gaol and Quarters, 
Boshof .............. . 

3. New Gaol and Quarters, 
Zastron ................. . 

4. Gaoler's House, Reitz 
5. New School, Zastron 
6. JVIagazine, Hoopstad . . . . .. 
7. R.J\f's. House, Senekal ... 

£360 

4,100 

1,200 
100 

3,100 
50 

1.~50 

WORKS TO BE UNDERTAKEN DURING YEAR : 

1. ·Extension, Lunatic Asy-
lmn ... ... ... ... ... ... 1,500 

2. Alterations to Raadzaal 400 
3. I...~eper Hospital, Syden-

ham ... ... ... ... ... ... ... 2,500 
4. Extension to Gaol and 

Gaoler's Quarters, Fou-
riesburg... . . . . . . . . . . . . . . . 350 

5. Alterations to Po1ice Sta-
tion, J agersfontein . . . . . . 400 

6. Minor Works over £50... 1,450 
7. Erection of Schoolmaster's 

House, Vredefort ... ... 1,000 
8. 'J.1hree Customs Houses, 

Griqualand Border 1,350 
0. Addition to School, Har-

rismith . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 
10. Addition to School, Ficks· 

burg .. . ... .. . .. . . . . . . . 1.000 
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·25. Voor Salar1ssen en Onkosten van het De
partement van Publieke W erken en voor 
kosten van W erken en onderhoud met 
inbegrip van de navolgende Nieuwe 
Werken .......................... . 

N IEUWE \V ERKEN : 

Voltooing van 1907-8 kontrakten:-
1. Afzonderingscellen, Krank

zinnigengestich t. . . . . . . .. 
2. Nieuwe Gevangenis en 

K wartieren, Bosh of . . . . .. 
3. Nieuwe Gevangenis en 

K wartieren, Zastron ..... . 
4. Hnis van Gevangenbewaar-

der, Reitz ........ . 
5. Nienwe School, Zastron 
6. Magazijn, Hoops tad .. . 
7 .. R.M's Hnis. Renekal .. . 

£360 

4,100 

1,200 

100 
3,100 

50 
1.350 

W ERKEN TE WORDEN ONDERNOM:EN 1N LOOP 

VAN JAAR: 

1. Uitbreiding, Rrankzinni-
gengesticht 

2. V eranderingen aan Raad-
zaa.l . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3. M elaatsen Hospitaal, Syd-
enham .............. . 

4. Uitbreiding van Gevangen
is, en Gevangen bewaar-
der's Kwartier, Fouries-
b11rg ................. . 

5. Veranderingen aan Politie
station, Jagersfontein ... 

·6. Kleinere Werken boven £50 
7. Oprichting van Onderwij

zers-woning, Vredefort ... 
-8. Drie Doeanehnizen, Grik

waland Grens . . . . . . . .. 
·9. Aanbouwsel van School, 

Harrismith . . . .. . .. . . .. 
10. Aanbouwsel van School, 

Ficksburg ........... . 

1,500 

400 

2,500 

350 

400 
1,450 

1.,000 

1,350 

1,000 

1,000 

261 

104,600 
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11. Country Schools . . . . . . . . . 5,000 
12. Small Works, Government 

Houses :. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

BRIDGES: 

Completion of 1907-8 
Contracts :--

1. Klip R,iver Bridge . . . . . . £650 
2. Brandwater Spruit Bridge 350 
3 . Senekal Bridge . . . . . . . . . 800 

\iVORK TO BE UNDERTAKEN DURIKG YEAR: 

Bridge over Bloem Spruit 
near Grey College . . . . . . 350 

26. For the Salaries and Expenses of the Sur-
vey and Mines Department ........ . 8,065· 

Total Consolidated Revenue Fund Votes £985,801 
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] 1. Plattelandseholen 5,000 

12. Kleine ''r erken, Goevern-
ementsgebonwen 200 

BRUGGEN. 

Voltooing van 1907-8 Kontrakten :-

1. Klip Rivier Brug . . . £650 
2. Brand water Spruit. Brug 350 
3. Senekal Brng ~00 

\VERKEN IN LOOP VAN JAAR TE WORDEN 

ONDERNOMEN : 

Brug over Bloem Spruit 
naby Grey Kollege . . . 350 

26. V oor Salarissen en Onkosten van Land
meters-en Myndepartement ... 

Totaal Gekon:::;olideerd Inkomstenfonds 
Begrotingsposten . . . . . . . . . . . . . .. 

8,065 

£985,801 
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263 RAILWAY REGULATION. 

AcT No. 29 of 1908. J. ETook effect 19th September, 1908. 

ACT 
To amend the Railway Regulation Ordinance 1903. 

;I 

'(Assented to 29th August, 1908.) 

BE IT EN ACTED by the King's Most Excellent 
Majesty by and with the advice and consent of the Legis
lative Council and Legislative Assembly of the Orange 
River Colony~ as follows :-

Repeal' of Ordinances Nos. 45 and 23 of 190~. 

1. The Railway Regulation Ordinance 1903 (Ordinanee 
No. 45 of 1903) the ,second proviso to section one of the 
Crown Liabilities Ordinance 1903 and the Railway Police 
Ordinance 1903 (Ordinance No. 23 of 1903) shall be and 
are hereby repeal'ed. 

Interpretation of terms. 

2. In this Act, unless inconsistent with the context : 

'' Administra.tion'' shaH mea.n the person or persons 
appointed' to administer and control the rail
ways, whether the appointment be under any 
convention to which the Governor is a party, or 
be made by the Governor ; 

"fare " shall include all sums received or receivable, 
charged or chargeable fo1r conveyance of passen
gers upon Oil' along any railway; 

"free pass " shall mean an authority in writing 
given by the Administration or by an officer 
thereto appointed for the person to whom it is 
given to travel as a passenger on a railway with
out the payment of any fare ; . 
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----------------

WET No. 29 van 1908.] [Trad in werking 19 Sept. 1908. 

WET 
Ter wijziging van de Spoorweg Reglement Wet 1903. 

(Goedgekeurd 29 Augustus 1908.) 

ZIJ RET door ·ziJne; Majesteit den Koning, op eu met 
bet ad vies en consent van. den W etgevenden Raad en de 
W etgevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie 
bepaald als volgt :-

H erroeping van Ordonnanties No. 45 en 23 van 1903. 

1. De Spoorweg Reg)ement Wet 1903 (\Vet No. 45 van 
1903) het tweede voorbehoud van sektie een van de Kroon 
Verbintenissen Ordonnantie 1903 en de Spoorweg Politie 
Ordonnantie 1903 (Ordonnantie No. '23 van 1903) worden 
en zijn mits dezen ·herroepen. 

Verklaring der woorden. 
2. In deze Wet zal, tenzij in strijd met den samen

hang, 
'' Administratie'' beteekenen de persoon .of personen 

aangesteld om de spoorwegen te administreeren 
en te controleeren, hetzij de aanst:elling volg-ens 
eenige overeenkornst is, waarbij de Gouverneur 
een der partijen is, of door den Gouverneur ge
daan wordt; 

''reisgeld'' insluiten alle gelden ontvangen of te ont
vangen berekend of te berekenen voor bet ver
voer van ~eizigers op of langs eenigen spoorweg ; 

"vrijbiljet" beteekenen een schriftelijke volmacht, 
door de. Administratie of door een da.artoe be
noemd ambtenaar uitgereikt, voor den persoon 
aan wien dez:elve is verstrekt om als reiziger on 
een spoorweg te reizen zonder eenig reisgeld te 
beta.len; 
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264 RAILWAY REGULATION. 

"freight" shall include all sums received or re
ceivable, charged or chargeab~e for the transport 
of goods upon or along any ra1lway; 

''goods'' shall mean goods, luggage, or other mov
able property of any description and shall include 
animals and birds whether live or dead; 

"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 ; 

''imprisonment ',. shall mean imprisonment with or 
without hard labour as the court which passes 
sentence for an offence may determine, except 
where imprisonment with hard labour is express
ly provided by this Act as a punishment for an 
offence; 

"luggage " shall mean such articles of necessity or 
personal use and convenience a.s, being enveloped 
in some kind of package, are usually carried by 
passengers for their personal use, but shall not 
include merchandise or other valuables, which, 
though carried in the trunks of passengers, are 
not designed for any ~such use, but are for sale 
or other like purposes ; 

'' perishable goods '' shall include fish, fruit, vege
tables, plants, bread, meat, game. butter, eggs, 
milk, dogs, small animals, birds, poultry and any 
other thing which may hereafter be declared by 
the Governor by proclamation in the Gazette to 
be perishable goods; 

"railway" shall mean the whole or any portion of the 
railways ; 

"railwa.ys " shall mean and include all lines of rail
way within this Colony over which the Governor 
or the Administration has control or rights, and 
all lands, stations, sidings, buildings, plant, 
machinery, rolling stock and all other movable 
and immovable property and servitudes used in 
connection therewith ; 
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"vrachtprijs" insluiten aile gelden ontvangen of te 
ontvangen, berekend of te berekenen voor het 
vervoer van goederen op of langs eenigen spoor
weg; 

'' goederen'' beteekenen goederen, bag age of ander 
roerend eigendom van eenigen aard en insluiten 
dieren en vogels, hetzij lev end of dood ; 

"Gouverneur" beteekenen de fungeerende ambtenaar 
die het Bestuur dezer Kolonie administreert, 
handelende op en met het advies van den 
U itvoerenden Raad da.arvan ; 

• 'gevangenisstraf'' beteekenen gevangenisstraf met 
of zonder harden arbeid, al naar het hof dat von
nis geeft voor een overtreding, moge bepalen, 
behalve waar gevangenisstraf met harden arbeid 
bepaaldelijk is voorgeschreven door deze Wet 
als een straf voor eene overtreding : 

"bagage" beteekenen zoodanige artikelen voor nood
zakelijk of persoonlijk gebruik en gemak als, O"J? 
eenige wijze ingepakt zljnde, reizigers gewoon
lijk voor hun persoonlijk gebruik bii zich hebben, 
doch zal niet insluiten koopwaar of andere ar
tikelen van waarde welke, ofschoon aebonren in 
de koffers van reizigers, niet voor eenia zoodanig 
gebruik bestemd zijn, doch ten verkoop of voor 
andere dergelijke doeleinden bestemd zijn ; 

· 'aan beeler£ onderhevige goederen" insluiten visch, 
vruchten, groenten, vleesch, wild, boter, eieren, 
melk, honclen, planten, brood, kleine dieren, 
vogels, pluimvee en eenige andere ding en welke 
hierna door den Gouverneur bij proclamatie in de 
Staatscoumnt verklaard mogen worden aan beeler£ 
onderhevige goecleren te zijn · 

· 'spoorweg" beteekenen al de spoorwegen of eenig 
gedeelte daarvan ; 

• 'spoorwegen" beteekenen en insluiten alle spoor
weglijnen binnen deze Kolonie waarop de Gou
verneur of de Administratie controle of rechten 
heeft, alsook alle gronden, stations, hal ten (si
dings), gebouwen, fabrieken, machinerieen, rol
lend materieel en alle andere losse en vaste eigen
dommen en servituten die in verband daarmede 
gebruikt worden ; 
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" railway servant " shall mean any person employed 
by the Administration in the service of the rail
ways; 

"regulation" shall mean any regulation made and 
in force in a.ccordance with section four of this 
Act ; 

" rolling stock" shall mean locomotive engines~ 
tenders, motors, carriages, wagons, trucks, and 
trollies of all kinds ; 

'' traffic '' shall include not only passengers and their 
luggage and goods conveyed by the Administra-, 
tion, but also rolling stock; 

" through traffic " shall mean traffic which is carried 
over any railway, whether administered and 
controlled by the Administ-ration or not ; 

"train" shall mean a locomotive engine or motor by 
itself, or any rolling stock that is drawn or pro
pelled along a railway or is in course of being 
drawn or propelled along a railway by a locomo
tive engine or motor ; 

"ticket" s~aU include a single ticket, a return ticket, 
a season ticket, a trip bearer ticket, and a mile 
coupon and any other written authority (not 
being a free pass) for a person to travel as a 
passenger on its railways; 

'' warehouse '' shall mean a.ny building or place 
provided or used by the Administration, or by 
any ra,ilway servant in charge of a station, for 
the purpose of storing or depositing goods. 
Where it is more convenient to the Administra
tion that the goods to be warehoused shall remain 
in trucks, those trucks when placed in a siding, 
shal 1 for the purposes of this Act, be deemed a 
warehouse · 

Locomotives may be used on the railways. 
_ 3. The Administration may use upon the railways. 
locomotive or other engines propelled by steam or other 
motive power and rolling stock to be drawn 'or propelled 
thereby; and may transport an9. COJJ:vey upo'n the railways 
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'' spoorwegat.nhtenaar'' beteekenen eenig persoon die 
door de Administratie bij den dienst der spoor-
wegen geemployeerd wordt; ·' 

"regulatie" beteekenen eenige regulatie opgetrokke~ 
en van kracht overeenkon1stig artikel vier van 
deze Wet; 

"rollend materieel'' beteekenen locomotieven, kolen
wagens, motoren, wag ens, wagons, trucks ·en 
trollies van alle soorten ; 

·• 'vervoer" niet aileen insluiten reizigers en hun ba
gage en door de Administratie vervoerde goede.l 
ren, doch evenzoo roll end materieel ; 

·"doorvoer" beteekenen vervoer dat plaats heeft·over 
eenigen spoorweg, het.zij gea.dministreerd en ge
controleerd door de Administratie of niet; . 

·' 'trein'' · beteekenen een locomotief of motor aileen, 
of eenig rollend ma.terieel getrokken of voortbe
wogen langs een spoorweg of hetwelk op weg 
is om voortgetrokken of voortbewogen · te worden 
langs een spoorweg door een locomotief of motor ; 

·"kaartje" insluiten een enkele reis ka.artje, een re
tourkaartje, een kaart voor zekeren tijd, een 
rondreisbiljet en een mijlboekje· en eenige andere 
schriftelijke volmacht (niet. zijnde een vrijbiljet) 
voor een persoon om als reiziger op hare spoor
wegen te reizen ; 

"pakhuis" beteekenen eenig gebouw of eenige plaats, 
daargesteld of gebruikt door de Administratie, of 
door eenig spoorwegbeambte die bet toezicht 
over een station heeft, voor bet bergen of plaat-

· .. · , seu van goederen. W a.ar bet geriefelijker voor 
· :: ; ·~de Administratie is dat de op te- bergen goederen 

in trucks blijven, zullen die trucks wanneer op 
een zijspoor geplaatst, voor de doeleinden van 

., .. ,;:: ,~,. deze Wet geacht worden een pakhuis te zijn. 
~· ! • . .. ·~ 

Locomotieven kunnen op de spoorwegen gebruikt worden. 
. 'I 

,, :,3 .. De Administratie kan op de spoorw~gen gebruik 
n:J_aken van )qc9moti~ven, of andere machine:s, door ~:toom 
of andere beweegKracht voortbewogen, en daardoor te 
irekken of voort te bewegen roll end materieel, (en kan 
langs zulke~·.spoorwegepqtl zulke goederen doe.n vervoeren Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



2()6 RAILWAY REGULATION. 

all such traffic as may be offered to it for transport and 
conveyance, and may make such charges in respect there
of as it may from time to time determine, subject to this 
Act or the regulations. 

Regulations. 

4. (1) The Administration may from time to time 
make, alter, or rescind regulations, not inconsistent with 
this Act or with the regulations made under sub-section 
(2) of this section, with respect to any of the following 
matters, that is to say with respect to-

( a) the mode in which and the speed at which trains 
are to be propelled or moved ; 

(b) the tim.es of arrival and departure of any trains ; 

(c) the loading or unloading of rolling stock and the 
weights or dimensions to be carried on any rolling 
stock; 

(d) the oollection, receipt, cartage and delivery of 
goods transported or to be transported upon trains_; 

(e)) the aeoommodation and convenience of passen
gers, the manner in which they shall travel, and the 
manner of conveying their luggage, and the amounts 
of fares and the charges which may be fixed for the 
oonveyance of luggage; 

(/) fares, freight or other charges, the amount there
of, and the time when and the place where they shall 
be paid; 

(g) permission or prohibition to smoke in stations, 
buildings, or on rolling stock ; 

(h) the conduct of all persons while upon or in any 
station, or building or while employed at, on, or near 
the same; 

('i)-the· duties and conduct of railway· servants;. 

(j) the admission of the public to any of the railways 
and the charges (if any) to be made for such adm~s
sion; 

(k) the use of stamps as prepayment upon parcels; 
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als baar voor transport en vervoer worden aangeboden, 
en kan daarvoor zulke bedragen vorderen als zii van tijd' 
tot tijd moge bepalen, onderworpen aan deze Wet of aan 
de regulaties. 

Regulaties. 

4. (1) De Administratie kan van tijd tot tijd regulaties op
trekken, wijzigen of berroepen, niet in strijd ziinde met 
deze \Vet, (of met de regulaties_, ge1naakt in termen van 
sub-artikel (2) van dit artikel), met betrekking tot eenige· 
der volgende zaken, da t wil zeggen met be trekking- tot-

(a) de wijze waarop en de snelheid waarmede treinen 
zullen worden voortbewogen of bewogen; 
(b) de tijden van aankon1st en vertrek van eenige 
treinen; 
(c) het laden en lassen van rollend materie.el en de 
gewichten en afmetingen, op eenig rollend materieel1 

te worden geladen ; 
(d) bet opbalen, ontvangen, vervoeren en afleveren 
van met treinen vervoerde of te vervoeren goederen ; 
(e) bet plaatsen van en bet verscbaffen van gerieven 
aan reizigers, de wijze waarop ze zullen reizen, en 
de wijze van het vervoeren van bunne bagage, en de 
bedragen der reisgelden en de kosten welke voor bet 
vervoer van bagage vastgesteld mog·en worden ; 
(/) reisgelden, vra.cbtprijzen, of andere kosten, bet 
bedrag daarvan, en de tijd waarop en de plaats al
waar zij betaald zullen worden; 
(g) vergunning of verbod om te rooken in stations,. 
gebouwen of in rollenJ materieel ; 
(h) bet gedrag van aile personen terwijl zij op of in 
eenig station of gebouw zijn of terwijl zij aldaar, 
daarop of daarbij geemployeerd zijn; 
(i) de plicbten en bet gedrag van spoorwegbeamb-· 
ten: 
(j) bet toelaten van bet publiek tot eenig-e der spoor
wegen en de kosten (indien eenige) voor zulken toe
gang te worden gebeven ; 
(k) bet gebruiken van zegels bii wijze van vooruit
betaling voor pakketten ; Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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(l) the charges to be made for warehousing g?ods 
and in respect of parcels and luggage for trans1t or 
for their care or custody, and the terms and con
ditions upon which they respectively ·Shall be re
ceived; 
(m) the disposal of unclaimed goods; 

(n) the issue of free passes and concession tickets and 
the prevention of a,buse thereof ; 

(o) the use of railways or railway land for coal stands, 
forwarding sites, pipe lines, power lines and the like, 
and whether the same shall be overhead or under
ground; 
(p) advertising on the railways; 
(q) the insurance of persons travelling on the rail
ways; 
(r) generally with respect to the travelling or traffic 
upon or the use or working of the railways, and for 
the good government thereof and the maintenance 
of order thereon. 

(2) The Governor may from time to time make, alter, 
•Or rescind regulations, not inconsistent with this Act, 
with respect to any of the following matters, that is to 
~say with re~peet ~,o-

(a) the definition for the purposes of this Act of 
dangerous or offensive goods and the conditions under 
which and the times when such goods shall be trans
ported, or prohibiting the transport of such goods ; 
(b) the reservation of railway premises, or of anv 
railway carriage, or of any portion thereof for the 
exclusive use of males or females, white or coloured 
persons, Asiatics or natives, and the restriction of 
.any such person to the use of the premises, carriage, 
or portion thereof so reserved ; 
<c) the prevention of the commission of any nuisance 
in or upon the railways; 
(d) the duties and conduct of cabmen, carmen, ·dray
men, carriers and porters, who are not in the employ
ment of the Administration, but who ply for hire 
~to or from a.ny station or building which is under the 
,control of the Administration; Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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(l) de kosten te worden geheven voor het opslaan 
van goederen in pakhuizen en met betrekking tot 
pakketten en bagage in doorvoer en voor het zorgen. 
daarvoor of bewaren daarvan en de termen en voor-· 
waarden waarop ze respectievelijk zullen worden aan
genomen; 
( m) bet handelen met onopgeeischte goederen : 
~n) het uitreiken van vrijbiljetten en vrijkaarten en 
het voorkornen van misbruik daarvan ; 
(o) het gebruiken van spoorwegen of spoorweggrond 
voor steenkoo]standplaa~sen, vervoerplaatsen pijpge
leidingen, kracbtgeleidingen Bn dergelijke, en of deze 
boven of onder den grand zullen zij n ; 
<p) het adverteeren op de spoorwegen. 
( q! bet assureeren van person en die op spoorwegen 
rmzen; 
(r) in het algemeen met betrekking tot bet reizen 
of vervoeren langs of llet gebruik of de exploitatie der 
spoorwegen, en voor bet goede beheer daarvan en het 
bandhaven der orde daaroo. 

(2) De Gouverneur kan van tijd tot tijd regulaties op-· 
trekken, vvijzigen, of berroepen, niet in striid zijnde met 
deze vV et met be trekking tot. eenige der volgende zaken, 
dat w1l zeggen met betrekking tot-

(a) de definitie voor de doeleinden van deze vVet van· 
gevaarlijke of binderlijke goede~en en de voorwaarden 
en tij den waarop zulke goederen verv·oerd zullen wor
den, of waarop bet vervoer van zulke goederen ver
boden zal zijn; 
(b) het reserveeren Y:tn spoorweggronden of van 
eenigen spoorwegwagen of van eenig gedeelte daar
van voor bet uitsluitend gebruik van mannen of 
vrouwen, blanken of kleurlingen, Aziaten of naturel
len, en de beperkingen voor eenig zoodanig persoon 
bij bet gebruik van de gran den, wag ens of een ge
deelte daarvan, aldus gereserveerd; 
(c) het voorkomen van bet doen van· beboeften in of 
op de spoorwegen ; · 
(d) de plicbten en bet gedrag van ·cabdrijvers, drijvers· 
van karren, voerlieden, dragers en kruiers die niet 
in dienst zijri van de Administratie en die zich ver
buren voor diensten naar of van eenig station of ge-· 
bouw dat onder de controle der Administratie is; 
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(e) the prevention of da-mage or injury to any railw~v 
station or buildings, premises, rolling stock, gates, 
fences or any property whatever ; 

(j) the construction, use, and maintenance of private 
sidings and branch lines connected with the rail
ways. 

(3) No regulation or a-lteration or resc1sswn thereof, 
whether made by the Administration or the Governor, 
·shall take effect until it has been published in the Gazette, 
-save that a regulation made under paragraph (i) of sub
section (1) shall be binding on a railway servant as soon 
as it is communicated to him by any person having 
authority to do so and without publication in the 
Gazette. 

(4) The regulations, whether made by the Administra
tion or the Governor, may provide penalties for any 
breach thereof and may also impose different penalties in 
-case of successive breaches, provided that no such penalty 
·shall exceed a fine of fifty pounds or, in default of pay
ment, imprisonment for a period not exceeding six 
·months, or both such fine and imprisonment. 

(5) A regulation made under paragraph (i) of sub
~section (1) may nrovide that the railway servant shall for
feit a sum not exceeding one month's pay to be deducted 
-therefrom by the Administration. 

(6) The Administration shall keep at each station on 
-the railways a copy of all regulations for the time being 
in force and shall allow any person to inspect them free 
-of charge. 

(7) All bye-laws and regulations in force at the coming 
into operation of this Act h"aving reference to the raih~'ays 
.and not inconsistent with the provisions of or altered or 
rescinded under this Act shall be deemed to be regulations 
made under this section and shall be construed as if so 
.made and shall remain of full force and effect until so 
.altered or rescinded. 
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(e) het voorkomen van .schade of beschadigingen a.an 
eenig spoorwegstation of eenige· gebouwen, gronden. 
rollend materieel, hekken, omheiningen of eenig 
eigendom, van welke aard ook ; 

(j) het aanleggen, gebruiken en onderhouden van. 
private halten en taklijnen, die met de spoorwegen 
verbonden zijn; 

(3) Geen regulatie of wijziging of herroeping daarvan. 
hetzij door de Administrate of door den Gouverneur ge
daan, zal van kr.acht worden, tenzij dezelve in de Staats
courant gepubliceerd is geweest, met dien verst.ande, dat
een regulatie, gemaakt krachtens paragraaf (i) van sub
artikel (1.), bind end zal zijn voor een spoorwegbeambte, 
zoodn1 deze hem is medegedeeld door eenig persoon. die· 
daartoe volmacht heeft en zonder publicatie in de Staats
courant. 

( 4) de regula ties, hetzij gemaakt door de Administratie· 
of door den Gouverneur, kunnen voorziening maken voor 
eenige overtreding daarvan en kunnen evenzoo verschil
lende strafbepalingen .stellen voor bet geval van opeen
volgende Dvertredingen, met dien verstande, dat geen 
zoodanige strafbepaling een boete van vijftig pond zal te 
boven gaan, of bij gebreke van betaling een gevangenis
straf voor een tijdperk van ten hoogste zes maanden, of 
beide zoodanige boete en gevangenisstraf. 

(5) Een krachtens paragraaf (i) van sub-artikel (1) ge
maakte regula tie kan bepalen, dat van den spoorwegbe
ambte een som zal worden ingehouden niet te boven
gaande een maand salaris, door de Administratie daarvan 
te worden afgetrokken. 

(6) De Administratie zal op elk station langs de spoor
wegen een afschrift van alle dan van kracht zijnde regu
laties deponeeren en zal eenig persoon toelaten dezelve 
gratis te inspecteeren. 

(7) Alle verordeningen en 1egulaties, die van kracht 
zijn bij het in werking treden dezer Wet, die betrekking 
hebben op de spoorwegen en die niet in strijd zijn met 
de bepaEngen van, of gewijzigd of herroepen zijn door deze 
\Vet, znllen geacht worden regulaties te zijn, opg.etrokken 
krachtens dit artikel, en zullen worden uitg.elegd alsof 
ze aldus waren gemaakt, en zullen van voHe kracht en 
effect blijven t{)tdat ze aldus gewijzigd of herroepen zijn. 
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Co~VEYANCE OF PAsSENGERS. 

Fares to be posted up. 

5. A table of fares and a copy of the time-table for the 
time being in force relating to the conveyance of passen
gers shall be posted up in the English and Dutch 
:languages in a conspicuous place at each station and so 
as to be visible and accessible. 

Conditions upon which fares are issued. 

6. (1) Fares shall be deemed to be accepted and 
tickets to be, issued subject to the condition of there be
ing room available in the train and in a carriage of the 
class for which the tickets are issued. 

(2) A person, to whom a ticket has been issued and for 
whom there is not room available in the train for which 
the ticket was issued, shall, upon returning the ticket at 
the earliest opportunity, be entitled to have his fare re
funded. 

(3) A person, for whom there is not room available in 
the class of carriage for which he has purchased a ticket 
and who elects to travel in a carriage of a lower class 
'Shall, on delivering up his ticket and receiving the certi
ficate hereinafter in this section referred to, be entitled 
to a refund of the difference of the fare paid by him and 
the fare payable for the class of carriage in which he 
travelled; provided that a refund shall only be made if 
at the first opportunity the passenger so travelling shall 
have called the attention of the railway servant in charge 
of the train to the fact that he is obliged to travel in a 
class of carriage inferior to that mentioned on his ticket 
and received from such servant a certificate showing that 
be is entitled to the refund. 

(4) Subject to the provisions of this and the next suc
.cecding section and of any regulation, the Administration 
:Shall not refuse to carry a passenger who has tendered 
the proper fare for the journey which he desires to make 
and the class in which he desires to travel. 
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VERVOER VAN REIZIGERS. 

Tarief van reisgelden te worden aangeplakt. 

5. Een tarief van reisgelden en een afschrift van de· 
tijden ':an aankomst en vertrek van treinen, zooals dit 
dan van kracht zal zijn met bekekking tot bet vervoer 
van reizigers, zal in de Engelsche en Hollandsche tal en 
aangeplakt worden op een in het oog vallende plaats op elk 
station, zoodat hetzelve zichtbaar en bereikbaar is'. 

Voorwaarden waarop lwartjes worden uitgereikt. 

6. (1) Reisgelden zullen worden geacht aangenomen en 
kaartjes uitgereikt te worden onderworpen aan de voor
waarde dat er plaats beschikbaar is in den trein en in een 
wagen van de klasse, waarvoor de kaartjes zijn uitgereikt. 

(2) Een persoon, aan wien een kaartje is uitgereikt, en 
voor wien geen plaats beschikbaar is in den trein, waarvoor 
bet kaartje werd uitg·egeven, zal, bij bet t•eruggeven van . 
bet kaartje zoo spoedig hij zulks kan doen, gerechtigd zijrr 
tot terugbetaling van zijn reisgeld. 

(3) Een persoon, voor wien er geen plaats beschikbaar 
is in de klasse van rijtuig waarvoor hij een kaartje heeft 
gekocht en die verkiest. in een rijtuig van een lagere klasse 
te reizen zal, bij het inleveren van zijn kaartje en bet ont;. 
vangen van bet certificaat, hierna in dit artikel te worden 
genoemd, gerechtigd zijn op terugbetaling van het verschil 
van bet reisgeld door hem betaald en bet reisgeld verschul
digd voor de klasse van het rijtuig waarin hij reisde; met 
dienverst:ande da.t terugbetaling aileen zal geschieden, in
dien bij de eerste gelegenheid de aldus reizende reiziger de 
aandacht van den spoorwegbea.mbte die met bet toezicht 
op den trein is bel'ast gevestigd zal hehben op bet feit dat 
hij verplicht j8 om te reizen in een lagere klasse van rijtuig 
dan die op zijn kaartje vermeld is en hij van zulken be
arn.bte een certificaat zal hebben ontvangen ten effecte dat 
hij tot de terugbetaling gerechtigd is. 

l 

(4) Onderworpen aan de bep.alingen van dit en het eerst:.. 
volgende artikel en van eenige regulatie, zal de Administra
tie niet weigeren eenigen reiziger te vervoeren .die het be-· 
'hoorlijke reisgeld voor de reis, welke hij wenscht af te leg:;. 
gen, en de klasse, waarin hij wenscht fe reizen, heeft aan-
gehoden. · · 
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(5) The provisions of sub-sections (2) and (3) shall not 
:apply to season tickets. 

Conveyance of lunatics or infectious persons. 

7. The Administration may refuse to carry, .except in 
accordance with the regulations, a person who appears to 
'be a lunatic or suffering from any contagious or infectious 
·disease. 

Liability in respect of loss of life or personal injury 
to passengers. 

8. (1) The Administration shall only be liable for loss 
·of life of or personal injury to any passenger when such 
loss of life or per.sonal injury is caused by the want of 
·ordinary ca~e, diligence, or skill on the part of its ser
vants, and the Administration shall in no case be liable 
for loss of life of or personal injury to a passenger who 
is travelling by special permission whether verbal or writ
-ten on a, train to which no passenger coach is attached. 

(2) For the purposes of this section the term "passen
ger" shall include every person travelling upon a train 
not being a railway ,Servant. 

Travelling without a free pass or t£cket prohibited. 

9. No person shall enter any carriage on a railway for 
the purpose of travelling therein as a passenger unless he 
has with him a free pass or ticket. 

'Travelling without free pass or ticket or with insufficient 
pass or ticket or beyond authorised distance. 

10. (1) If a passenger travels in a train without having 
a free pass or ticket with him, or being in or having 
alighted from a train fails or refuses to present for exami
nation o~ ~o. del:iv~r up his free pass or ticket immediately 
on reqms1t1on be1ng made therefor he shall be liable to 
pay on demand of any railway servant in uniform. or 
wearing, in a visible manner, a. badge of his office, the ex
eess charge hereinafter in this section mentioned in addi .. 
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(5) De bepalingen van sub-artikelen ('2) en (3) zullen 
niet van toepassing zijn op abonnementskaarten. 

V ervoer van krankzinnigen of besmette personen. 

7. De Administratie kan weig6ren te vervoeren, tenzij 
in overeenstemming met de regulaties, een persoon die 
krankzinnig of lijdende aan een besmettelijke of aansteke
Ejke ziekte schijnt te zijn. 

V erantwoordelijkheid voor verlies van lev en of persoonlijk 
letsel aan reiziger. 

8. (1) De Administratie zal alleen verantwoordelijk zijn 
voor verlies van leven van of persoonlijk letsel aan eenig 
reiziger wanneer zulk verlies van Ieven of pensoonlijk letsel 
-veroorzaakt is geworden door het verzuim van de gewone 
voorzichtigheid, ijver, of bekwaamheid van de zijde van 
hare beambten, en de Administr.atie zal in geen geval ver
antwoordelijk zijn voor v~rlies van leven van of persoonlijk 
letsel .aan een reiziger die -reist op een trein, waaraan geen 
reizigers wag en is gehecht, volgens speciale vergunning, 
het.zij mondelinge of schriftelijke. 

('2) Voor de doeleinden van dit artikel zal het wco1·d 
'' reiziger '' insluiten elk persoon, op een trein reizende: 
niet zijnde een spoorwegbeambte. 

Reizen zonder vrijbiljet of kaartje verboden. 
9. Geen persoon zal eenig rijtuig op een spoorweg bin

nenga~tn met het doel om daarin te reizen als een reiziger. 
tenzij hij in het bezit is van een vrijbiljet of van een 
-spoorwegkaartj e. 

Reizen zonder Vr'ijbiljet of kaartje uf met ontoereikend 
biljet of kaartje of verder dan afstand waarop 

deze recht geven. 

10. (1) Indien een reiziger in een trein reist zonder een 
-vrijbiljet of kaartje bij zich te hebben, of in een. trein 
,of uitgestegen zijnde, in gebreke blijft of weigert zijn vrij
biljet of kaartje ter onderzoek aan te bieden of af te leveren 
onmiddellijk wanneer het verzoek daartoe wordt gedaan. 
dan zal hij gehouden zijn op de vordering van eenigen 
'Spoorwegbeambte in uniform of op zichtbaro wijze een 
kenteeken van zijn ambt drag en de t1e betalen de, verhoging, 
:zooal_s hierna in dit artikel genoemd, buiten en behalve het 
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tion to the ordinary single fare for the distance which he· 
has travelled; or, where there is any doubt as to the station 
from which he originally started, the single fare from the· 
station from which the train originally started, or, if the 
tickets of passengers tra veiling in the train have been ex
kLrnined since the original . starting of the train, the or
dtnary single fare from the place where the tickets were· 
examined, or, in case of their having been examined more· 
than once, the place where they were last examined. 

(2) If a passenger travels or attempts to travel in a 
carriage of a higher class than that, for which he has ob
tained a free pass or ticket, or travels in or on a carriage 
beyond the place authorized by his free pa.ss or ticket, he 
shall be liable to pay on the demand of any railway ser
vant in uniform, or wearing in a visible manner, a badge 
of his office, the excess charge mentioned in sub-section 
(3) in addition to any difference between any fare pai~l 
by him and the fare in rP.spect of such journey as he ha,s. 
made. 

(3) The excess charge referred to In sub-sections (1)· 
and (2) shall· be-

(a) where the passenger ha.s, im·mediately after in
curring the charge and before being detected by a. 
railway servant, notified to a railway servant on duty 
with the train or at a station the fact of the charge hav
ing been incurred, 1 shilling, sixpence, or threepence· 
according a>S the passenger is travelling or has travell
ed or has attempted to travel in a carriage of the 
first class, or in a carriage of the second class or in 
a carriage or vehicle of any other kind or class; and· 

(b) in any other case, ten shillings, five shillings, or 
two shillings and sixpence according as the passenger 
is travelling or has tra.velled or has attempted to 
travel in a carriage of the first class or in a carriage 
of the ~second class or in a ca,rriage or vehicle of any 
other cla.ss or kind : provided that such excess charge 
shall in rio case exceed-

(i) if the liability to pay it arises under sub-section (1),. 
the amount of the ordinary single fare which 
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gewone enkele reisgeld voor den afst.and dien hij heeft afge
legd, of, indien er· eenige twij £el besta.a t met be trekking tot 
bet station waarvan hij oorspronkelijk vertrok, het enkele 
reisgeld vanaf het station ~aarvan de trein oorspronke
lijk vertrok, of, indien de b1ljetten van de reizigers welke 
jn den trein reizen zijn onderzocht sedert bet oorspronke
lijk vertrek van den trein,, dan bet gewone enkele reis
geld vanaf de pla.ats waar de bilietten werden onderzocht 
of in het geval zij meer dan eenmaal zijn onderzocht, de 
plaats waar zij het laatst onderzocht werden. 

(2) Indicn een reiziger reist of tracht te reizen in een 
rijtuig van een hoogere klasse dan die waarvoor hij een 
vrijbiljet of kaartje heeft verkregen of in of op een riituig 
'reist verder dan de plaats waartoe zijn vrijbiljet of kaartje 
recht geeft, dan zal hij gehouden zijn op de vordering 
van eenigen spoorwegbeambte in uniform of op zichtbare 
wijze een kentleeken van zijn ambt dragende te betalen db 
verhoging vermeld in sub-artikel (3) buiten en behalve 
eenig verschil tusschen e-enig door hem betaaald reisgeld en 
bet reisgeld voor zoodanigen afstand als hij heeft afgelegd. 

(3) De verhooging bedoeld in sub-artikels (1) en (~·, zal 
zijn :-

(a) wanneer de reiziger onmiddellijk nadat hij in de 
termen valt van de verhooging en voor hij wordt aan
gehouden door een spoorwegbeambte aan een beambte 
die op den trein dienst heeft of op een sta.tion heeft 
kennis gegeven van bet feit dat hij voor de verhooging 

, in de termen is gevallen' een shilling' zes pence of 
<Jrie pence, naar gelang de reiziger reist of gereisd 
heeft of heeft getracht te reizen in een rijtuig eerste 
klasse, of in een rijtuig tweede klasse, of in een 
rij tuig of voertuig van eenige andere· soort of kla~Be ; 
en 

(b) in eenig ander geval, t.ien shilling, vijf shilling, 
of twee .shilling en ze.s pence, naar gelang de reiziger 
reist of gereisd heeft of getracht heeft te reizen in een 
rijtuig eerste klasse of in een rijtuig tweede klasse 
of in een rijtuig. of VDertuig van eenige andere klasse 
of soort; met dien verstande dat zoqdanige verhooging 
in geen geval zal te hoven gaan 
(i) indien de verplichting om deze te betalen ont

staat in termen van sub-artikel (1). het bed rag 
van het gewone enkele reisgeld dat de reiziger 
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the pass~:mger incurring the charge IS liable to 
pay under that sub-section ; or 

(ii) if such liability arises under sub-section (2), the 
amount of the differences between the fare paid 
by the passenger incurring the charge and the 
fare payable in respect of such journey as he 
bas made. 

If any person refuse to pay the amounts due by him 
under thiR section to atry railway servant demanding the 
same, it shall be lawful for any police officer or constable 
or for any railway servant in uniform or wearing, 
in a visible manner, any badge of office to arrest 
without warrant and detain in custody such person and 
bring hin1 before a court having jurisdiction to be dealt 
with according to law; and such person on conviction 
shall be liable to a fine not. exceeding five pounds or, in 
default of payment, to imprisonment for a period not ex-· 
ceeding one month, or to both such fine and imprison· 
ment. 

Altering or defacing free pass or ticket. 

11. (1) If a passenger wilfully alters, obliterates, or 
defaces his free pass or ticket so as to render the date, 
number, or .any material portion thereof illegible, he shall 
be liable to a fine not exeeeding twenty-five pounds or, 
in default of payment, to imprisonment for a period not 
exceeding three months, and shall in addition be liable 
to a further fine equal to the amount of a single ticket 
for the journey performed by the class in which he was· 
travelling; and any such altered, obliterated, or defaced 
free pass or ticket shall be confiscatod. 

(2) Any person who obtains by false pretences or other 
fraudulent means or who counterfeits, furges, or alters 
any ticket, order, receipt for fare, or free pass issued by 
the Administration designed to entitle the holder to travel 
in the carriag.es of the Administration, or who utters, pub
lishes, or puts i:rito circulation any counterfeit or ·altered 
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die in de termen valt voor de verhooging gehou
den is te hetalen in termen van dat suh-artikel; 
of 

(ii) indien zoodanige verplichting ontstaat in termen 
van suh-artikel (2), het hedrag van het verschil 
tusschen het reisgeld hetaald door den reizig.er 
die in de termen valt van de verhooging en bet 
reisgeld hetaalhaar voor zoodanigen afstand als 
hij heeft afgelegd~ 

Indien eenig persoon weigert de door hem in termen 
van dit artikel verschuldigde hedragen te heta1en aan 
eenigen spoorwegheamhte, die dezelve van hem vordert, 
dan zal eenige politieamhtenaar of konstabel of eenige 
spoorwegheamhte in uniform of op zichthare wijze een ken
teeken van zijn amht dragende gerechtigd zijn zoodanigen 
persoon te arresteeren zonder hevelschrift en in hechtenis 
te houden en hem voor een hof t~e hrengen dat jurisdictie 
heeft, teneinde m.et hem te handelen overeenkomstig de 
wet ; en zulk een persoon zal, indien schuldig he von den, 
onderhevig zijn aan een hoete van ten hoogst~e vijf pond of 
bij gehreke van hetaling aan gevangenisstraf voor een tijd
perk eeu maand niet te hoven gaande' of aan heide zoo
danige hoete en gevangenisstraf. 

Verandering of verminking van vrijbiljet of kaartje. 

11. (1) Indien een reiziger opzettelijk zijn vrijhiljet of 
kaartje verandert, uitwiseht, of verminkt teneinde den 
datun1, het nummer, of eenig helangrijk gedeelte daarvan 
onleeshaar te maken, dan zal hij onderhevig zijn aan een 
hoete van ten hoogste vijf en twintig pond of hij gehreke 
van hetaling aan gevangenisstraf voor een tijdperk drie 
maanden niet te hoven gaande, en bovendien zal hij onder
hevig zijn aan een verdere boete gelijk aan bet bedrag 
van een enkele veisbiljet voor den afstand afgelegd in de 
klasse waarin hij reisde ; en eenig zoodanig veranderd, uit
gewischt, of verminkt vrijhiljet of kaartje zal in heslag 
worden genomen. 

(2) Eenig per,soon die onder valsch voorwendsel of an
dere frauduleuze ·mid.delen verkrijgt, of ,(lie namaakt, 
valschelijk maakt, of verandert eenig kaartj e, eenige order, 
eenig ontvanghewijs voor reisgeld of vrijhiljet, uitgegeven 
door de Administratie bedoeld om den bonder bet recht 
te geven te reizen in de rijtuigen van de Administrati~, 
of die uitgeeft, puhliceert., of in circulatie hrengt een1g 
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ticket, order, receipt for fare or free pass, with intent to 
defraud the Administration or any other person, shall be 
liabl,e on conviction to a fine not exceeding one hundred 
pounds or, in default of payment, to imprisonment for a, 
period not exceeding one year, or to both such fine and 
imprisonment. 

'Transferring season ticket or any ha.lf of return ticket. 

12. If a person sells, or attempts to sell, or parts or 
attempts to part with the possession of a sea~on ticket or 
any half of a return ticket in order to enable any other 
person to travel therewith, or purchases or receives such 
season ticket or ha.lf of a return ticket, he shall be liable 
to a fine not exceeding five pounds or, in default of pay
ment, to imprisonment for a period not exceeding four
teens days, and if the purchaser or receiver of such season 
ticket or half of a return ticket travels or attempts to 
travel therewith, he shall be liable to a further fine not 
exceeding the amount of the single fare for the journey 
authorized by the ticket., or, in default of payment, to 
imprisonment for a further period not exceeding one 
month. 

Fraudulently travelling or attempting to travel. 

13. If a person with intent to defraud the Administra
tion; 

(a) enters any caniage or other rolling stock on a 
railway; or 

(b) uses or attempts to use a single free pass or single 
ticket which has already been used on a previous 
journey, or in the case of a return ticket or pass a 
half thereof which has already been so used; 

be shall be liable to a fine not exceeding ten pounds or, 
in default of payment, to imprisonment for a period not. 
.exceeding one month in addition to the amount of the 
single fa,re Lfo:r any distance he n1ay have travelled, to

:gether with the prescribed booking fee (if any). 

Recovery of fares, etc. 

14. It shall be th.e duty of any magistrate pas:Sing any 
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nagema~kt of vera.~d:~d kal1.rtje, order'. ontvangb3wijs 
voor re1sgeld of vn]bil]et, met de bedoehng de Adminis
tra tie of eenig ander persoon te bedriegen, zal indien 
schuldig bevonden, onderhevig zijn aan een boete van ten 
hoogste ~onderd pond of bij gehreke van hetaling aan 
gevangemsstra.f voor een tijdperk een jaar niet te hoven 
gaande, of aan heide zoodanige hoete en gevangenisstraf. 

Overdragen van eenige helft van een retourkaartje. 
1'2. Indien een persoon verkoopt, of tra.cht te verkoopen, 

of het hezit overdraagt of tracht over te dragen van een 
abonnementskaart of van eenige helft van een retour
kaartje, teneinde eenig ander persoon in staat te stellen 
daarmede te reizen of eenige zoodanige· ahonnementskaart 
of helft van een retourhiljet koopt of ontvangt dan zal hii 
onderhevig zijn aan een hoete van ten hoogste vijf pond 
of bij gehreke van betaling aan gevangenisstraf voor een 
tijdperk, veertien dagen niet te hoven gaande, en indien 
de kooper of ontvanger van zoodanige ahonnementskaart 
of helft van een retourkaartje daarmede reist of tracht te 
reizen, dan zal hij onderhevig zijn aan een verdere hoete 
van ten hoogste het hedrag van het enkele reisg.eld voor 
den afstand waarvoor het hiljet gel dig is, of hij gehreke 
van hetaling aan gevangenisstraf voor een verder tijdnerk 
een maand niet te hoven gaande. 

Frauduleus reizen of trachten te reizen. 
13. Indien een persoon, met de hedoeling de Admini~· 

tra tie te hedriegen, 
(a) eenig rijtuig of ander rollend materieel op een 
spoorweg hinnen gaat; of gehruikt of tracht te ge
hruiken een enkele reis vrijhiljet of enkele reis kaartje 
dat reeds gehruikt is op een vorige reis, of in het ge
val van een retourkaa.rtje of hiljet, een helft d.aarvan 
die reeds aldus gehruikt is ; 

dan zal hij onderhevig zijn aan een hoete van ten hoogste 
tien pond of hij gehreke van hetaling aan gevangenisstraf 
voor een tijdjerk een maand niet te hoven gaande, hoven 
en be halve bet bed rag van het enke1e reisgeld voor eenigen 
afstand dien hij moge hehhen afgelegd, henevens de· voor
geschreven inschrijvingsfooi (indien er eenige is). 

lnnen van reisgelden, enz. 
14 .Het za1 de plicht zijn van eenigen magistraat die 

eenig vonnis uitspreekt in termen van artikel tien of 
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tion to such sentence a further fine equal to the amouD.t 
payable to the Administration for the fare and booking 
.fee (if any) payable or due by the accused in respect of 
the journey performed by him in the dass in which he 
was travelling, and to order that if, on the payment of 
such fine or at the expiration of such sentence, such fur
ther fine shaH not have been paid the person convicted 
shall be imprisoned for a further period not exceeding one 
month. 

Any further fine recovered under this section or under 
section ten or eleven shaH be paid in to the revenues of 
the Administration. 

PASSENGERS' LUGGAGE. 

Conveyance of passengers' luggage. 

15. The Administration shall convey without charge 
such amount of luggage as may he prescribed by regula
tion or by public notice for each class of passenger. 

Registration of luggage. 

16. (1) When passengers' luggage is handed to a rail
way servant for conveyance in the luggage van he shall 
affix to every package a registered number and shall give 
to the passenger a duplicate of such number; provided 
tha.t the Administration ~hall not be liable for luggage 
left with a railway servant or otherwise disposed of at 
any sta.tion unless registered as in this sub-section pro
vided or deposited in a cloak-room. 

(2) Whenever a passenger fails to have his luggage so 
regist<ered and carried in the luggage van, it is carried at 
his own risk. - · 

(3) Cloak-rooms provided by the Administration shall 
be and be considered to be warehouses established for the 
sole convenience of passengers and the public. 

(4) The Administration shall not be liable for the loss, 
misdelivery, or detention of, or damage to any article or 
package deposited in a cloak-room which exceeds in value 
the sum of five pounds unless at the time of deposit the 
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{lertien, om buiten en behalve zoodanige vonnis een ver
dere boete op te· leggen, gelijk aan bet be drag betaalbaar 
aan de Administratie voor bet reisgeld en de inschrijvings
fooi (indien er eenige is) te betalen of verschu:Jigd door 
den beschuldigde, voor den door hem. afgelegde reis in de 
klasse waarin hij reisde en te gelasten dat indien bij de be6 

taling van zoodanige boete of bij bet verstrijken van zoo
danig vonnis zulk een verdere boete niet zal zijn betaald 
de veroordeelde persoon zal worden gevangen gezet voor 
een verder tijdperk, een maand niet te hoven gaande. 

Enige verdere boete geheven in termen van dit artikel 
of van artikel elf of twaalf zal worden gestort in de inkom· 
sten van de Administratie. 

REIZIGERS BAGAGE. 

Vervoer van reizigers bagage. 

15. De Administratie zal zulk een hoeveelheid bagago 
voor iedere klasse van kosteloos vervoeren als bij regula
tie of publieke kennisgeving moge worden voorgeschreven. 

Inschrijving van bagage. 

16. (5) vVanneer reizigers bagage aan een spoorwegbe
ainbte wordt overhandigd ten vervoer in den bagagewagen 
dan zal hij aan elk pak een geregistreerd nummer hechten 
en aan den reiziger een duplicaat van zoodanige num
mer geven; met dien verstande dat de Administratie niet 
aansprakelijk zal zijn voor bagage gegeven aan een spoor
wegbeambte, of anderzins, gedeponeerd op eenig station, 
tenzij deze geregistreerd is zooals in dit sub-artikel be
paa.Id of in bewa.ring gegeven in een cloakroom. 

(2) vVanneer een reiziger verzuimt zijn bagage aldus te 
doen registreeren en in den bagagewagen te doen vervoer
en dan wordt deze vervoerd voor zijn eigen risico. 

(3) Cloakrooms, door de Administratie ter beschikking 
gesteld, zullen zijn en worden geacht te zijn bewaarplaat~ 
sen daargesteld voor bet uitsluitend gerief van reizigers 
en bet publiek. 

(4) De Administratie zal niet aansprakelijk zijn voor 
bet verlies' de verkeerde. aflevering' of acbterhouding' of 
beschadiging van eenig artikel of pak in bewaring gegeven 
in een cloakroom dat in waarde de som van vijf pond te 
boven gaat, tenzij bij bet in be waring geven de waarde van 
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value of such article is declared and an additional charge 
paid for excess value in accordance with the regulation~. 

Lien on luggage. 

17. The Administration shall have a lien upon the lug
gage of a passenger for the payment of any fare or other 
charge to which it is entitled from him. 

GOODS. 

Liability of Administration for goods carried. 

18. (1) Unless the owner or consignor or his represen· 
tative accompanies the property and retains control 
thereof, the Administration carrying goods is liable for 
loss of or injury to .such goods from any cause whatsoever 
from the time it 81ccepts such goods in accordance with 
the regulations until it releases itself from liability by 
delivery of the goods to the consignee or his representa· 
tive or by placing the same in a warehouse pursuant to 
this Act, except in the ca.se of-

(a) an inherent defect, vice or weakness or some 
action of the property itself ; 

(b) the act of God ; 

(c) inevitable accident; 

(d) the act of the King's enemies or other inevitable 
superior force; 

(e) the act of the law. 

(2) The Administration is liable even in the cases ex
cepted by sub-section (1) if its negligence exposes the 
property to the cause of the loss. 

(3) The Administration is liable for delay only when 
it is caused by want of ordinary care and diligence on its 
part. 

Effect of accepting receipt. 

19 .. (1) A consignor or consignee by accepting a receipt 
or wntten contract for the transport of goods a.ssents to 
the rate, tim.e, place, and manne.r of transport and de
livery and to the conditions therein stated. 
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zoodanige artikel aangegeven is en een extra bedrag be
taald is voor de meerdere waarde overeenkomstig de regu
laties. 

Bagage als onderpand. 

17. De Administratie zal de bagage van een reiziger 
in pand kunnen houden voor de betaling van eenig reisgeld 
of andere kosten welke zij gerechtigd is van hem te ont
vangen. 

GOEDEREN. 

Aansprakelijkheid van Administratie voor 
vervoerde goederen. 

18. (1) ;Tenzij de eigenaar of verzender of zijn vertegen
woordiger bet goed vergezelt en toezicht daarop uitoefent 
is de Administratie, die goederen vervoert, aansprake
lijk voor verlies of beschadiging van zulke goederen ·door 
eenigerlei oorzaak vanaf den tijd dat zij zulke goederen 
aanneemt, overeenkomstig de regulaties, totdat zij zich 
van aansprakelijkheid on theft~ door aflevering "van de 
goederen aan den geaddresseerde of zijn vertegenwoor
diger of door bet plaatsen van dezelve in een pakhuis over
eenkomstig deze Wet, behalve in bet geval van-

(a) een gebrek, ondeugdelijkheid of zwakte, of eenige 
werking van bet goed zelf ; 
(b) de daad der Voorzienigheid; 
(c) onvermijdelijk ongeluk; 
(d) de daad van 's Konings vijanden <li andere over
macht,; 
(e) de daad van de wet. 

(2) De Administratie iB ook aansprakelijk in de ge
vallen welke zijn uitgezonderd door sub-artikel (1) in
dien hare nalatigheid bet goed blootstelt aan de oorzaak 
van bet verlies. 

(3) De Administrati.e is slechts voor vertraging aan
sprakelijk wanneer deze wordt veroorzaakt door haar ge
brek aan gewone zorg en ijver. 

19. (1) Een afzender of geadresseerde stemt toe door 
bet aannemen van een bewijs va,n ontvangst o.f geschreven 
overeenkomstig voor bet vervoer van goederen in het 
tarief, den tijd, de plaats en wijze van vervoer en aflever~ 
ing en in de voorwaarden da9Jrin vermeld. 
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(2) Subject to sub-section (1) the liabilities and obli
gations of the Administration cannot be li1nited by 
general notice, but may be limited by special contract. 

Administration may impose conditions. 

20. (1) The Administration may impose conditions, 
not inconsistent with this Act or with any regulation, 
with respect to the receiving, forwarding, or delivering 
of any goods and with regard to the interchange of traffic 
with other carriers or railway administrations. 

(2) The Administration shall keep at each station on 
the railways a copy of the said' conditions, and shall allow 
any person to inspect it free of charge at all reasonable 
times. 

(3) The Administration shall not be bound to carry any 
animal suffering from any infectious or contagious disease 
or any wild animal. 

Consignor liable for fre-ight unless there is a contract that 
consignee will pa.y. 

21. (1) The consignor of goods shall be liable for the 
freight thereon, but if the contract between him and the 
Administration provides that the consignee shall pay it r 
and the Administration allows the consignee to take the 
goods, it cannot afterwards recover the freight from the 
consignor. 

(2) The consignee of goods is liable for the freight 
thereon if he accepts the goods with notice that the sa.me 
is unpaid. 

Lien for freight. 

22. (1) If a person fail, on demand made by or on be
half of the Administration, to pay any freight in respect 
of any goods, the Administration may detain the whole 
or any part of the good~ or, if they have been removed 
from the railway, any other of the goods of such person 
then being in or thereafter coming into its possession. 

(2) When any goods have been detained under sub
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(2) Onderworpen aan sub-artikel (1) kunnen de aan
sprakelijkheden en verplicbtingen van de Administratie 
niet worden beperkt door algemeene kennisgeving, docb 
mogen zij worden beperkt door speciale overeenkomst. 

Administratie kan voorwaarden vaststellen. 

20. (1) De Administratie kan voorwaarden vaststellen 
niet onvereenigbaar zijnde met deze Wet of met eenige 
regulatie met betrekking tot bet ontvangen, vervoeren, 
·Of afieveren van eenige goederen en met betrekking tot de 
nitwisseling van vervoer met andere vervoerders of spoor
weg -administra tie~:>. 

(2) De Administratie zal op elk spoorwegstation een 
afschrift houden van de gezegde voorwaarden en zal 
.eenigen persoon toestaan daarvan inzage te nemen zonder 
berekening van kosten en op aile redelijke tijden. 

(3) De Administratie zal niet verplicht zijn eenig dier 
te vervoeren dat lijdende is aan eenige aanstekelijke of be
smettelijke ziekte of eenig wild dier. 

Afzender aansprakelijk voor de vracht tenzij er een over
eenkomst is dat de geadresseerde zal betalen. 

21. (1) De afzender van goederen zal aansprakelijk zijn 
voor den vrachtprijs daarvoor doch indien bet contract 
tusscben hem en de Administratie bepaalt dat de geadres
.seerde dien betalen zal, en de Administratie veroorlooft 
den geadresseerde de goederen te nemen, dan kan zij niet 
later den vrachtprijs van den afzender vorderen. 

(2) De geadresseerde van goederel]. is aansprakelijk voor 
den vrachtprijs daarvoor indien hij de goederen ontvangt 
met de kennisgeving dat deze onbeta.ald is. 

Pandrecht voor vracht. 

22. (1) Indien een persoon in gebreke blijft om op ver
zoek van of namens de Administratie eenigen vracbtprijs 
voor eenige goederen te betalen dan kan de Administratie 
.al de goederen, of een gedeelte daarvan, of indien ze van 
,den spoorweg verwijderd zijn, eenige andere goederen van 
zoodanige persoon die aan of daarna in baar bezit komen 
terughouden. 

(2) W anneer eenige goederen teru~f{ehou~en. zijn 
krachtens subartikel (1), dan kan de Adinlnistratie. 1n bet 
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perishable goods, at once, and, in the case of other 
goods, by public auction, on the expiry of at least ten 
days' notice of the intended auction published in one or 
more newspapers circulating in the district where the
goods were detained, sell sufficient of such goods to pro
duce a sum equal to the freight and all expenses of such 
detention, notioe, and sale, including in the case of ani
mals the expense of feeding, watering, and tending the 
same. Every such notice shall state the name of the 
consignor and of the consignee, if known. 

(3) Out of the proeeeds of the sale the Administration 
may retain a sum equal to the freight and expenses afore
said, including any balance d~1e in respect of any fo~mer 
freight .a;nd expenses, rendenng to the person ent1tled 
thereto the surplus (if any) of the proceeds and such of 
the goods (if any) as remain unsold. 

(4) If a person, on whom a demand for any freight due 
from him has been made, fails to remove from the rail-
way within seven days a~ny goods which have been de
tained under sub-section (1), or .any goods which have 
remained unsold after a sale under sub-section (2), the
Administration may sell the whole of them and dispose 
of the proeeeds of the sale as nearly as may be in accor
dance with the provisions of sub-section (3). 

(5) Notwithstanding anything in this section con-
tained, the Administration may recover by action in any 
competent court any such freight or expenses. 

Disposal of unclaimed goods. 

23. (1) \Vhen any goods have come into the possession, 
of the Administration for transport or otherwise and are 
not claimed by the owner or other person appearing to. 
the Administration to be entitled thereto, the Administra-
tion shall, if such owner or person is known, cause a 
notice to be served upon him requiring him to remove: 
the goods. 
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geval van a an bederf onderhevige goederen, direct, en in 
bet geval van andere goederen, bij publieke verkooping 
na verloop van ten minste tien dagen nadat kennis is ge
geven van de, voorgenomen verkooping, gepubliceerd ·in 
een of meer niewsbladen, circuleerende in bet district 
waarin de goederen werden teruggehouden, zooveel van 
zulke goederen verkoopen, als een som zal opbrengen, ge
lijkstaande aan den vrachtprijs en al de kosten van zoo
danige terughouding, kennisgeving en verkoop insluitende 
in het geval van dieren, de kosten van voeding, water 
geven en verzorgen. Elke zoodanige kennisgeving zal den 
naam van den afzender en van den geadresseerde, indien 
bekend, vermelden. 

(3) U it de opbrengst der verkooping kan de Administra
tie een som achterhouden gelijkstaande aan den vracht
prijs en de onkosten voormeld, uitsluitende eenige 
balans, verschuldigd voor eenigen vroegeren vracht
prijs en onkosten, aan den persoon, die dartoe ge
rechtigd is, bet overblijvende (indien er iets is) van de 
opbrengst en zoodanige der goederen (indien eenige) als 
onverkocht zijn gebleven, terhand stellende. 

( 4) Indien een persoon, tegen wien een vordering voor 
eenigen door hem verschuldigden vrachtprijs gedaan is, 
ingebreke blijft om van den spoorweg binnen zeven dagen 
eenige goederen te verwijderen die teruggehouden zijn 
krachtens sub-artikel (1), of eenige. goederen die onver
kocht zijn gebleven na een verkooping in termen vHn Hnb
artikel (2), dan kan de Adn1inistratie alle deze verkoopen 
en de opbrengst daarvan gebruiken zooveel mogelijk over
eenkomstig de be paling en van sub-artikel (3). 

(5) Niettegenstaande eenig iets in dit artikel vervat kan 
de Administratie bij actie in eenig bevoegd hof eenigen 
zoodanigen vrachtprijs of eenige zoodanige onkosten in
vorderen. 

V e-rkoopen van onopgeeischte goederen. 

23. (1) Wanneer eenige goederen in bet bezit zijn ge
komen van de Administra tie voor vervoer of anderzins en 
niet opgeeischt worden door den eigenaar of door een an

·der persoon die aan de Administra tie mocht voorkomen 
daartoe gen~chtigd te zijn, dan zal de Administratie, indien 
zoodanige eigenaar of persoon bekend is, hem een kennis
geving do en toekomen, he1n daarin aanzoekende de 
.goederen weg te nemen. 
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(2) If such owner or person is not known or the notice
cannot be served upon him, or if he does not comply with 
the requisition in the notice, the Administration may sell 
the goods in accordance with the provisions of the last 
preceding section (so far as such provisions are applic
able), rendering the surplus (if any) of the proceeds of 
the sale to any person entitled thereto; in the meantime· 
the Administration may place the goods in a warehouse 
and thus relieve itself from any further liability. 

(3) Notwithstanding anything in this section contained 
if pe1:ishable goods accepted by the Administration for 
transportation are, on arrival at their destination, in such 
a eondition that in the opinion of the Administration they 
will become worthless, the Administration may, if the 
owner or person entitled to the goods has not claimed 
them, proceed at once to carry out the sale in accordance· 
with this section, or if the goods have in fact become 
worthless, may proceed to destroy them. 

T~Vhere consignee fails to take or remove goods. 

24. (1) If, after the Administration has fulfilled 1ts. 
obligations to deliver or duly offered to fulfil the same, 
the consignee does not accept and remove the goods with
in the time specified in any regulations or in any consign
ment r.oot1e, the Administra.tion may relieve itself from 
further liability by placing the goods in a warehouse on 
account of the consignee and giving notice thereof to 
him, and any such warehousing shall be considered as. 
being for the sole benefit of the consignee or consignor as 
the case may be. 

(2) If the place of residence or business of the con
signee be unknown to the Administration, it may give· 
the notice by posting a letter to the consignee to the ad
dress given on the goods or papers relating thereto. 
Where goods are consigned to a consignee through or to 
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(2) Indien zoodanige eigena.ar of persoon niet bekend 
iB. ~f d.e ke~~is~eving hem niet kan worden toegezonden, 
of 1nd1en hl] n1et voldoet aa.n het verzoek in de kennis
geving vervat, dan kan de Administratie de goederen ver
koopen overeenkomstig de bepalingen van bet laast voor
afgaande artikel (voor zoover zulke bepalingen toepasselijk 
ziJn), de balans (indien eenige) der opbrengst van denver
kuop aan eenig persoon overhandigende die daartoe ge
rechtigd mocht zijn; intusschen kan de Administratie de 
goederen in een pakhuis plaatsen en zich ald-q.s voor eenige 
verdere aansprakelijkheid vrijwaren. 

(3) Niettegenstaande eenig iets in dit artikel vervat, 
indien aan bederf onderhevige goederen, door de Adminis
tratie ten vervoer aangenomen, bij a.ankomst ter bestem
ming zich in zulk een toestand bevinden dat zij volgens 
het oordeel der Administratie waardeloos zullen worden, 
dan kan de Administr.a.tie, indien de eigenaar van de goede
ren of de persoon die daarop recht heeft dezelve niet heeft 
opgeeischt, onmiddellijk tot verkoop daarvan, overeenkom
stig dit artikel, of indien de goederen werkelijk waardeloos 
zijn geworden, tot vernietiging daarvan overgaan. 

TVanneer geadresseerde in gebreke blijjt de goederen ·~n 
ontvangst te nemen of weg te haZen. 

24. (1) Indien nadat de Administratie zijne verplicht
ingen om af te leveren heeft vervuld of behoorlijk aange
boden he eft dezelve te vervullen, de geadresseerde goede
ren niet binnen den tij d aangegeven in eenige :vegulatie 
of in eenigen vrachtbrief in ontvangst neemt en weghaalt, 
dan mag de Administratie zich van verdere aansprakelijk
heid ontslaan door bet plaatsen van de goederen in t,en 
pakhuis voor rekening van den ge.adresseerde en door 
daarvan a an hem kennis te geven, en eenige zoodanige 
opslag in een pakhuis zal worden beschouwd als te zijn 
voor bet uitsluitende voordeel van den geadresseerde of 
den afzender, naar bet geval moge 'JI.:ijn. 

(2) Indien de woonplaats van den geadresseerde of de 
plaats waar deze zijn bezigheid drijft niet bekend zijn a~an 
de Administratie, kan zij de kennisgeving doen plaats heb
ben door het posten van een brief aan den geadreseerde 
aan het adres, gegeven op de goederen of in de documenten 
welke daarop betrekking hebben. vVanneer goederen 
worden toegezonden a.an een geadresseerde door middel 
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the care of a third party, delivery shall be effective if 
made to the consignee direct or to such third party. 

Upon delivery to holdet of consignment note, etc., 
Administration released from liability. 

25. (1) The Administration shall be released from 
liability for goods by delivery thereof in good faith to any 
holder of a duplicate consignment note or advice note 
given therefor by or on behalf of the 'Administration 
and specially endorsed, or to the holder of an order for 
the delivery of goods or receipt for luggage or parcels by 
or in the name of the consignor or consignee. 

(2) When the Administration has given a receipt or 
other document substantially equivalent thereto, it may 
require its surrender or a reasonable indemnity against 
claims thereon before delivering the goods. 

(3) When any goods or sale proceeds in the possession 
of the Administration are claimed by two or more per
sons or the documents described in sub-sections (1) and 
(2) are not forthcoming, the Administration may with
hold delivery of the goods or sale proeeeds until the per-
son entitled in its opinion to receive them has given an 
indemnity to the satisfaction of the Administration 
against the claims of any other person with respect to 
the goods or sale proceeds; in the meantime the Ad
ministration may place the goods in a warehouse. 

Administration may require written description and 
weight of goods. 

26. (1) The owner or person having charge of any 
goods which are brought upon a railway for the purpose 
of being transported and the consignee of any goods 
which have been transported on a railway, shall, on the 
request of any railway servant, deliver to such servant a 
declaTia.tion in writing signed by such owner or person 
or by ,such consignee (as the case may be) and containing 
the true weight and such a description of the goods as 
may be sufficient to determine the rate and amount which 
the Administration is entitled to charge in respect there
of. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



SPOORWEG REGLEMENT. 279 

of aan bet adres van een derde partij, zal aflevering geldig 
zijn indien deze geschiedt aan den geadresseerde direct 
of a an zoodanige derde partij. 

Na ajlevering aan houder van vrachtbrief, enz., is 
de Administratie ontheven van aansprakelijkheid. 

25. (1) De Administra tie zal worden ontheven van a an· 
sprakelijkheid voor goederen door aflevering daarvan te 
goedertrouw aan eenigen houder van een duplicaat-vracht
brief of een kennisgeving daarvoor gezonden door of 
namens de Administra tie en speciaa1 overgedragen, of a an 
den houder van een order voor de aflevering van goederen 
of een ontvangbewijs voor bagage of pakketten door of 
ten name van den afzender of geadresseerde. 

(2) vVanneer de Administratie een ontvangstbewijs 
heeft gegeven of ander docurr1ent in boofdzaak daaraan 
gelijkwaardig, kan zij de overgave daa.rvan of een redelijke 
vrijwaring tegen aanspraken daarop vorderen alvorens de 
goederen af te leveren. 

(3) W anneer eenige goederen of verkoopopbrengsten in 
bet bezit van de Administratie gereclameerd worden door 
twee of meer personen of de documenten omscbreven in 
sub-artikel (1) en (2) niet getoond worden, dan mag de 
Administratie de aflevering van de goederen of de verkoop· 
opbrengsten weigeren totdat de persoon die naar baar oor
deel gerecbtigd is deze te ontvangen een vrijwaring beeft 
gegeven ter genoegdoening van de Administratie tegen 
de aanspraken van eenig ander persoon met betrekking 
tot de goederen of verkoop-opbrengsten ; onderwijl mag de 
Administratie de goederen in een pakhuis opslaan. 

Administratie mag schrijtelijke beschrijving en gewicht 
van goederen eischen. 

26. (1) De eigenaar of de persoon be last met eenige 
goederen welke op een spoorweg worden gebracbt bestemd 
om te worden vervoerd en de geadresseerde van eenige 
goederen welke zijn vervoerd over een spoorweg, zullen op 
bet verzoek van eenigen spoorwegbeambte aan zoodanigen 
beambte een scbriftelijke verklaring afgeven geteekend 
door zoodanigen eigenaar of persoon ofdoor zoodanigen ge· 
adresseerde (naar bet geval moge zijn) en bevattende het 
werkelijk gewicht en zulk een bescbrijving van de goede
ren als voldoende zal zijn om het tarief en bet bedrag 
vast te stellen hetwelk de Administratie d.aarvoor ge
rechtigd is te berekenen. 
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(2) If such owner, person, or oonsignee fails to del'iver 
such declaration or on being required to do so fails to 
open the parc.el or package containi~g the goods i:r: ?rder 
that their description may be ascertained, the Administra
tion may-

(a) in respect of goods which have been brought for 
the purpose of being transported on t.he rail ways, 
refuse to carry the goods unless in respect thereof a 
rate is paid not exceeding the highe<st rate which may 
be in force at the time on the railways for any class 
of goods, and, when there are no facilities for weigh
ing, upon the weight as estimated by any railway ser
vant; or 

(b) in respect of goods which have been transported 
on the railways, charge a rate not exceeding such 
highest rate, and, when there are no facilities for 
weighing, upon the weight as estimated by any rail
way servant. 

(3) If the weight of goods is n1ate·ria.I1y understated, 
the Administration shall be entitled to charge on double 
the difference between the weight as stated and the actual 
weight. 

(4) (a) If any person wilfully makes a false statement 
as to the nature, quantity, weight, or measurement of 
any goods delivered upon a railway in any consign1nent 
note, waybill, or other document which under this Act 
he is requiDed to deliver in respect of such goods, that 
person shall be liable to a fine not exceeding fifty pounds 
or, in default of payment, to imprisonment for a period 
not exceeding six months, or to both such fine and im
prisonment. 

(b) If in any such document there is any understate
ment of the quantity, weight, or measurement of the 
goods, or any misdescription of their nature, the effect 
whereof, if undetected, might lead to their being charged 
for at less than the proper rate, then in lieu of freight 
at the ordinary rate and irrespective of any person's lia
bility under sub-section (3) and whether the understate
ment or misdescription is wilful or not, freight at a spe-
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(2) Indien zoodanige eigenaar, persoon, of geadresseer
de in gebreke blijft zoodanige verklaring af te geven of. 
wanneer zulks van hem ge·eischt wordt, in gebreke blijft 
het pakket of pak hetwelk de goederen bevat te openen, 
opdat zij zich van de juistheid der beschrijving daarvan 
moge vergewissen, dan mag de Ad1ninistratie-

(a) ten opzichte· van goederen, welke zijn aange
bracht ten einde te worden vervoerd per spoor, 
weigeren de goederen te vervoeren tenzij daarvoor een 
tarief betaald wordt niet overtreffende bet hoogste 
tarief, betwelk alsdan van kracht is op de spoorwegen 
voor eenige klasse van goederen, en indien er geene 
inrichtingen zijn om te wegen, tegen het gewicbt 
.:woals dit geschat wordt door eenigen spoorwegbeamb
te; of 
(b) met betrekking tot goederen welke zijn vervoerd 
per spoor, een tarief berekenen niet overtreffende zoo
danig hoogste tarief, en, indien er geen inrichtingen 
zijn om te wegen, tegen het gewicht zoo.als gescbat 
door eenigen spoorwegbeambte. 

(3) Indien het gewicht van goederen werkelijk te laag 
is aangegeven zal de Administratie gerechtigd zijn vracht 
te beffen voor bet dubbele van het verschil tusschen bet 
gewicht zooals aangegeven en bet werkelijke gewicht. 

(4) (a) Indien eenig persoon opzetteliik een valscbe 
aangifte doet met be trekking tot den aard, de hoeveelbeid, 
het gewicht, of de maat van eenige goederen afgeleverd 
op een spoorweg in eenigen vrachtbrief, geleidebiliet of 
ander document, hetwelk hij in term en van deze Wet ver
plicht is af te geven, dan zal die persoon onderhevig zijn 
aan een boete van ten hoogste vijftig pond of bij gebreke 
van betaling aa:ri gevangenisstraf voor een tijdperk van ten 
hoogste zes maanden, of a an beide zoodanige boete en ge
vangenisstraf. 

(b) Indien er in eenig zoodanig document eenige te I age 
aangifte voorkomt van de hoeveelheid, het gewicht. of de 
maat van de goederen, of eenige verkeerde beschrijving 
van . hun aard, hetwelk, indien zulks niet werd ontdekt, 
er toe zou kunnen leiden, dat zij werden berekend tegen 
minder dan het verschuldigde tarief, dan zal, in plaats van 
vracht tegen het gewone tarief en onafhankelijk van ie
Inands aansprakelijkheid, in termen van sub-artikel (3) en 
of de te lage aangifte of verkeerde beschrijving opzettelijk 
is of niet, vracht tegen een specialen maatstaf, te worden 
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cial rate to be fixed by the Administration, not exceeding 
double the ordinary rate, shall be payable in respect of 
the goods. 

(5) If any difference respecting the description or 
weight of goods of which a declaration as aforesaid has
been delivered arises between a railway servant and the 
owner or person having charge or the consignee of any 
goods which have been brought to be transported or have 
been transported on the railway·s, the railway servant 
ma.y detain and examine the goods. 

(6) If it appears from the examination or weighing 
that the description or weight of the goods is different 
from that stated in the declaration delivered under sub
section (1), the person who delivered the declaration or, 
if tha,t person is not the owner of the goods, then that 
person and the owner shall be liable jointly and severally 
to pay to the Administra.tion the cost of the detention 
a.nd examination of the goods, and the Administration 
shall be exonerated from all responsibility for any loss 
which may have been caused by such detention or exami
nation. 

Relief fr01n liability in case of goods improperly described. 

27. Notwithstanding anything in this Act contained, 
the Administration shall not be responsible for the loss, 
destruction, or deterioration of any goods with respect to 
the description of which a declaration materially false has 
been delivered under sub-section (1) of section twenty
six, or in respect of which a wrong or improper or in
sufficient address for delivery has been given, if the loss, 
destruction or deterioration is in any way brought about 
by the false declaration or by giving a wrong or improper 
or insufficient address, nor in any case for an amount ex
ceeding t~1e value of the goods, if such value were cal
culated in accordance with the description contained 1n 

the false account. 

Dangerous goods. 

28. (1) No person shall take with him or require the 
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vastgesteld door de Administratie, niet te boven gaande 
bet dubbele van bet gewone tarief, moeten worden betaald 
met betrekking tot de goederen . 
. (5) Indien e~nig verscbil ten opzicbte van de bescbrij

ving of bet ge,w1cbt van goederen waarvoor eene verklaring 
als voormeld is ing~leverd ontstaat tusschen een spoorweg
beambte en den e1genaar of persoon belast met of den 
,afzender van eenige goederen, welke zijn gebracbt om te 
worden vervoerd of welke zijn vervoerd over de spoorwe
gen, dan mag de spoorwegbeambte de goederen ::~.ebter
bouden en onderzoeken. 

(6) Indien bet. blijkt uit bet onderzoek of de weging 
dat de bescbrijving of bet gewicbt verscbillencl is van bet 
in de verklaring, afgegeven in termen van sub-artikel (1) 
aangegevene, dan zal de persoon die de verklaring afgaf, 
·of, indien die persoon niet de eigenaar is van de goederen 
dan zullen die persoon en de eigenaar gezamenlijk en af
zonderlijk aansprakelijk zijn ten opzicbte der Administra
tie voor de betaling de:r kosten van de acbterhouding en 
het onderzoek van de goederen, en de Administratie zal 
ontheven zijn van alle verantwoordelijkbeid voor eenig 
verlies dat moge zijn veroorzaakt door zoodanige achter
houding of zoodanig onderzoek. 

Vrijstelling van aansprakelijkheid in geval de 
goederen onjuist zijn beschreven. 

27. N iettegenstaa,nde eenig iets in deze Wet verva t, zal 
de Administratie niet verantwoordelijk zijn voor bet ver
lies, breken, of bederf van eenige goederen met betrek
king tot de beschrijving waarvan een verklaring, welke 
j n hoofdzaak valscb is, werd afgeleverd in term en van sub
artikel (1) van artikel zes en twintig, of met betrek
king waartoe een verkoord of onjuist of onvoldoend adres 
voor aflevering werd gegeven, indien bet verlies. breken 
of bederf op eenigerlei wijze wordt veroorzaakt door de 
valsche opgaaf of door bet geven van een verkeerd of on
juist of onvoldoend adres, nocb in eenig geval voor een 
bedrag dat de waarde van de goederen overtreft indien 
zulke waarde werd berekend overeenkomstig de bescbrij· 
ving vervat in de valscbe opgaaf. 

Gevaarlijke goederen. 
28. (1) Geen persoon zal op een spoorweg bij zich 

dragen of van de Administratie vorderen geladen vunr-
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Administra-tion to transport loaded firearms or any dan
gerous goods upon a railway. 

(2) No person shall send any such goods upon a rail
way without making a written declaration as to the nature 
and description of such goods and distinctly marking 
their nature on the outside of the package containing 
them, and such declaration countersigned by the officer 
in charge of the sending station shall accompany the goods 
throughout. 

(3) Any railway servant may refuse to receive such 
goods for transport or conveya.nce and when such goods 
have been received without such declaration as is men
tioned in sub-section (2) may refuse to carry them or 
may 1stop their transit. 

(4) If any railway servant ha.s reason to believe that 
any such goods are contained in a package with respect 
to the contents whereof such declaration as is mentioned 
in i.SUb-s.ection (2) has not be~n given, he may cause the 
package to be opened for the purpose of ascertaining its 
content.s and if the goods are dangerous, he may stop the 
further transport thereof. 

(5) Nothing in this section shall be construed as derogat
ing from any law for the time being in force relating to ex
plosives or as applying to any goods tendered or delivered 
for carriage by order or on behalf of the Imperial Govern
ment or the Government of this Colony_, or as applying to 
any property which an officer, soldier, or member of a 
police force or a person duly enrolled as a volunteer may 
take with him upon a railway in the course of his employ
ment- or duty as such. 

(6) Any person contravening this section shall be liable 
to a fine not exceeding two hundred and fifty pounds or, in 
default of payment, to imprisonment for a period not ex
ceeding two years, or to both such fine and imprisonment 
and further to confiscation of the goods, and in addition 
f:4.lch person shall be liable for any loss, injury_, or damage 
which may be caused by reason of such goods having been 
so brought upon the railway. 
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wapenen of eenige gevaarlij ke goederen dan rover te vr.r
voeren. 

(2) G.een persoon zal eenige zoodanigo goederen per 
spoor verzenden :zonder een schriftelijke verklaring te 
maken met betrekking tot den aard en de omschrijving 
van zulke goederen en het duideliik merken van hun aard 
op de buitenzijde van het pak dat dezelve bevat en zoo
danige verklaring medeonderteekend door den dienst
doenden ambtenaar van het afzendingsstation zal de 
goederen voortdurend vergezellen. 

(3) Eenige spoorwegbeambte kan weigeren zoodanige· 
goederen voor transport of vervoer te ontvangen en wan
neer zulke goederen zijn ontvangen zonder zoodanige ver
klaring als vermeld in sub-artikel (2) mag hij weigeren 
deze te vervoeren of hun doorvoer beletten. 

( 4) Indien een spoorwegbeambte reden heeft te geloo
ven dat eenige zoodanige goederen zijn bevat in een pak 
met betrekking tot den inhoud waarvan zoodanige ver
klaring als vermeld is in sub-artikel (2) niet gegeven is, 
dan mag hij het pak doen openen teneinde den inhoud 
daarvan vast te stellen, en indien de goederen gevaarlijk 
zijn dan lmn hij bet verdere vervoer daarvan beletten. 

(5) Niets in dit artikel zal worden uitgelegd als de waar
de te verkorten van eenige wet alsdan van kracht met 
be"trekking tot ontplofbare stoften, of als van toepassing 
te zijn op eenige goederen aangeboden of afgeleverd voor 
vervoer op order of ten behoeve van het Imperiale Gou
vernement of van het Gouvernement van deze Kolonie of 
als van toepassing te zijn op eenig eigendom dat een 
officier, soldaat, of lid van een politiemacht of een per
soon behoorlijk ingeschreven als een vrijwilliger bij zich 
mag nemen op een spoorweg gedurende zijn bediening 
of dienst als zoodanig. 

(6) Eenig persoon die dit artikel overtreedt zal onder
hevig zijn aan een boete van ten hoogste twee honderd 
vijftig pond of bij gebreke van betaling aan gevangenisstraf 
voor een tijdperk van ten hoogste twee jaar' of aan beide 
zoodanige boete en gevangenisstraf en verder aan ver
beurdverklaring van de goederen, en bovendien zal zoo-
da:rig persoon aansprakelijk zijn voor eenig verlies, let
sol, of eenige beschadigi~g welke, mogen worden ver., 
oorzaakt doordat zoodanige goederen aldus op een spoor
\Veg zij n gebracht. 
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Limitation of liability in respect of animals transported. 

29. (1) The liability of the Administration under sec
tion eighteen for the loss, destruction or deterioration of 
live animals, or birds delivered to it to be transported on a 
railway shall not in any case exceed the amounts mentioned 
in the First Schedule to this Act, unless the person sending 
or delivering them to the Administration caused them to 
be declared or declared them at the time of their delivery 
for transport, to be respectively of higher value than the 
amounts set out in the sajd Schedule. 

(2) ·where such higher value has been declared, the Ad
ministration may, in respect of the increased risk, charge 
a percentage on the excess of value so declared. 

(3) In every legal proceeding against the Administra
tion for the recovery of compensation for the loss, destruc
tion, or deterioration of any live animal or bird the burden 
cf proving the value thereof and the extent of the injury 
.sball Fe upon the person claiming the compensation: 

Limitation of liability in respect of articles of special value. 

30. (1) \Vhen any of the articles raentioned in the Second 
Schedule hereto are contained in any parcel or package 
delivered to the AdlJlinistration for transport on the rail
ways, and the value of the articles in the parcel or package 
is ten pounds or more, the Administration shall not be 
responsible for the loss, destruction, or deterioration of the 
parcel or package, unless the person sending or delivering 
the same to the Administration caused its value and con
tents to be declared or declared them at the time of its 
delivery for transport and paid, by way of compensation for 
the increased risk, over the sum aforesaid a percentage 
upon the excess of the value so declared. 

(2) When loss, destruction, or deterioration has occur
red in respect of any package or parcel for which the value 
has been declared and the percentage on excess value has 
been paid under sub-section (1), the compensation recover
:able in respect of such loss, destruction, or deterioration 
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Beperking van aansprakelijkheid ten opzichte van 
vervoerde dieren. 

29. (1) De aansprakelijkheid van de Administratie 111 

term en van a.rtikel achttien voor het verlies, sterven of 
bederven van levende dieren of vogels aan haar afge
leverd om per spoor te worden vervoerd zal, in geen ge
val overtreffen de bedragen vermeld in de Eerste aan deze 
Wet gehechte Schedule tenzij de persoon die dezelve ver
zond of aan de Administratie afleverde deze deed aangeven 
of deze aangaf bij hun a.flevering ten vervoer als te 
"ijn respectievelijk van een hoogere waarde dan de be
dragen vermeld in de gezegde Schedule. 

(2) \"'f{ anneer zulke hoogere waarde is aangegeven dan 
mag de Administratie, t.en opzichte van de grootere risicu, 
een percentage van de hoogere waarde aldus aangegeven 
berekenen. 

(3) In elke wettelijke actie tegen de Administratie voor 
de in vordering van schadeloosstelling voor bet verlies, 
sterven, of bederf van eenig levend dier of vogel, zal de 
last om de waarde daarvan te bewijzen en de uitgestrekt
heid van bet letsel rusten op den persoon die de schadever
goeding eischt. 

Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot 
artikelen van speciale waarde. 

30. (1) vVanneer eenige van de artikelen vermeld in 
de Tweede hieraan gehechte Schedule zijn bevat in eenig 
pakket of pak afgeleverd a an de Administ.ra tie voor ver
voer per spoor, en de wa.arde van de artikelen in bet 
pakket of pak tien pond of meer is, dan zal de Administra
tie niet verantwoordelijk zijn voor bet verlies, breken of 
bederf van bet pakket of pak, tenzij de persoon die het
zelve verzond of aan de Adn1inistratie afleverde de waarde 
en den inhoud daarvan deed aangeven of dezelve aangaf 
bij de aflevering ten vervoer en bij wijze van vergoeding 
voor de meerdere risico over de voorrnelde som een per-
centage betaalde van de hoogere waarde aldus aange
geven. 

(2) W anneer verlies, breken, of bederf heeft plaats ge
had met betrekking tot eenig pak of pakket waarvan de 
waarde is aangegeven en bet percentage over de hoogere 
waarde is betaald geworden in termen van sub-artikel" 
(1), dan zal de schadevergoeding welke kan worde1i ont-
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shall not exceed the value so declared, and the burden of 
proving such value to have been the true value shall, not
withstanding anything in the declaration, lie on the person 
claiming the compens~tion. 

(3) The Administration may make it a condition of 
transporting a parcel declared to contain any article men
tioned in the Second Schedule to this Act that a railway 
servant has been satisfied by examination or otherwise that 
the parcel actually contains the article declared to be there
in. 

AdministTation not responsible for goods not lost on its 
lines. 

31. vVhen goods are transported over any line of the Ad
ministration which is only part of the journey for which 
they are despatched and. are lost, destroyed, or have deteri
orated, the Administration shall be exonerated from lia
bility for the loss, destruction, or deterioration if it gives 
satisfactory proof that the same did not occur whilst the 
goods were on the railways of the Administration. 

Claims for refunds and compensation 1nust be ma.de 'lL'itlzin 
jour m.onths. 

32. No person shall be entitled to a refund of an over
charge in respect of goods transported on a railway or to 
compensation for the loss, destruction or deterioration of 
goods delivered for transport, unless within four months af
ter the date of the delivery, a written claim to the refund 
or compensation has been made by him or on his· behalf 
containing full and detailed information as to the goods 
and supported by such documentary evidence as may be 

.reasonably required. 

Owner of goods suing for loss need not prove how loss 
caused. 

33. In any legal proceedings against the Administration 
for compensation for loss, destruction or deterioration of 
goods (other than live animals and birds) delivered to it 
ior transport by railway it shall not be necessary for the 
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vangen ten opzichte van zoodanig verlies, breken of be
derf de aldus aangegeven waarde niet te boven gaan, en 
de last om te bewijzen dat zulke waarde de werkelijke 
waarde is geweest zal, niettegenstaande eenig iets in de 
verklaring, rusten op den persoon die de schadevergoeding 
eischt. 

(3) De Administratie kan a.Is een voorwaarde van ver
voer van een pakket, aangegeven te bevatten eenig artikel, 
vermeld in de Tweede aan deze Wet gehechte Schedule, 
opnemen dat een spoorwegbeambte door onderzoek als an
derszins overtmgd is, dat het pakket werkelijk het artikel, 
daarin aangegeven, bev.at. 

Administratie niet verantwoordelijk voor goederen niet op 
hare lijnen verloren gegaan. 

31. \Vanneer goederen worden vervoerd over eenige lijn 
van de Administratie, die slechts een deel uitmaakt van 
den weg waarvoor zij zij n verzonden, en worden 
verloren, breken of zijn bedorven, dan zal de Ad
ministratie vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid voor het 
verlies, het breken of bederf, indien zij voldoend bewij s 
levert, dat zulks nie·t plaats vond geduvende den tijd, dat 
de goederen op de lijnen van de Administratie waren. 

Aanspraken om rest·itutie en schadevergoeding moeten 
worden gemaakt binnen vier maanden. 

32. Geen persoon zal gerechtligd zijn tot een restitu
tie van te· veel geheven vracht ten opzichte van goederen 
vervoerd over een spoorweg of tot schadevergoeding voor 
het verlies, breken of bederf van goederen afgeleverd ten 
vervoer, tenzij binnen vier maanden na den datum der 
aflevering een schriftelijke eisch tot restitutie of schade
vergoeding door hem of te zijnen behoev;e is ingediend 
volledige en ge.specificeerde opgaven bevattende met be
trekking tot de goederen en gesteund door zoodanig 
documentair bewijs als redelijkerwijze moge worden ge· 
vorderd. 

Eigenaar der goederen die actie instelt wegens verlies 
behoeft niet te bewijzen hoe dit werd veroorzaakt. 

33. In eenige wettelijke actie tegen de Administratie 
voor schad evergoeding wegens verlies, breken of bederf 
vau goederen (niet zijnde levende dieren en vogels) aan 
haar afgeleverd voor vervoer per spoor zal het niet noodi!I 
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claimant to prove how the loss, destruction, or deteriora
tion was caused. 

No goods on which customs duty payable to be sold with
out authority of principal customs officer. 

34. No goods whatsoever upon which customs duty is 
payable shall be sold under this Act without the authority 
of the principal customs officer of the Colony and nothing 
in this Act contained shall affect or diminish the rights and 
powers conferred upon customs officers by any law for the 
time being in force for the management of or relating to 
customs. 

HAlLWAY SERVANTS. 

Drunkenness of railway servants. 

35. (1) Any person who is intoxicated while in charge of 
a locomotive engine or while acting as engine-driver or 
fireman, conductor, ticket examiner, or guard upon any 
train or while acting as officer in charge of a station, 
train foreman, pointsman, gate-keeper, or signalman, or ae 
telegr.a.ph operator receiving or transmitting messages in 
relation to the movement of trains, shall on conviction be 
liable to impriso1Jiment with hard' iabour for a period not 
exceeding two years. 

(2) Any railway servant other than 1s mentioned in 
sub-se.ction (1) who is in a state of intoxication while on 
rluty shall. if the improper performance of the duty 
would be likely to endanger the safety of any person 
travelling or being on a railway, be liable on conviction 
to imprisonment with hard labour for a period not exceed
ing one yea.r or to a fine not exceeding fifty pounds ot, 
in default of payment. to such period of imprisonment or 
to both ·such fine and jmprisonment. 

Endangering the safety of persons by railway servants. 

36. Any railway servant who, when on duty, endangers 
the safety of any person-
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zijn voor den eischer om te bewijzen hoe bet verlies, bre· 
ken of bederf werd veroorzaakt. 

Geen goederen waarop douanerechten moeten worden be
taald te worden verkocht zonder machtiging van 

den H oofdambtenaar van Invoerrechten. 

34. Geen goederen hoegenaamd ook, waarop douane
rechten moeten worden betaald zullen worden verkocht 
in term en van deze Wet zonder machtiging van den 
Hoofdambtenaar van Invoerrechten in deze Kolonie en 
niets in deze Wet vervat zal afbreuk doen aan of ver
korten de rechten en bevoegdheden verleend aan douane
bearnbt.en door eenige Wet, alsdan van kracht VOOf de 
rege]ing van of betrekking hebbende op den in- en uit
voer. 

SPOORWEG BEAMBTEN. 
Dronkenschap van spoorwegbeam,bten. 

35. (1) Eenig persoon die beschonken is terwijl hij een 
locmnotief bestuurt of terwijl hij handelt als machinist of 
stoker, hoofdconducteur, kaartjes-controleur, of conduc
teur op eenigen trein of terwijl hij handelt als ambteng,ar 
aan bet hoofd van een station, voorman-rangeerder, wis
selwachter, hekwachter, of signaalwachter, of als tele
grafist belast met bet ontvangen of verzenden van be
richting met be trekking tot den treinenloop, zal indien 
schuldig bevonden onderhevig zijn aan gevangenisstraf 
met harden arbeid voor een tijdperk van ten hoogste twee 
jaar. 

(2) Eenig ander .spoorwegbea1nbte dan genoemd in 
sub-artikel (1) die in staat van dronkenschap is geduren
de zijn diensttijd zal, indien de onbehoorlijke uitoefening 
van den dienst de veiligheid van eenigen persoon reizende 
of zich bevindende . op een spoorweg in ge·vaar zou kun
nen brengen, onderhevig zijn indien schuldig bevonden 
aan een boete van ten hoogste vijftig pond of bij gebreke 
van betaling aan ge.vangenisstraf gedurende zulk een tijd
perk of aan beide zoodanige boete en gevangenisstraf. 

In gevaar brengen van de veiligheid van personen 
door spoorwegbeambten. 

36. Eenig spoorwegbeambte die, wanneer hij in dienst 
1s, de veiligheid van eenigen persoon in gevaar brengt

(a) door overtreding van eenig regulatie; of 
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(b) by disobeying any rule or order which is not in
consistent with a regulation and which such .servant 
was bound by the terms of his employment to obey 
and of which he had notice; or 

(c) by any rash or negligent act or by t ny omission; 

shall be liable on conviction to imprisonment for a period 
not exceeding two years or to a fine not exceeding one 
hundred pounds or, in default of payment, to such period 
Df imprisonment or to both such fine and imprisonment. 

Penalty on railway servant for demanding more than is 
due. 

37. Any railway servant who with intent to defraud 
asks or receives a greater sum than is allowed by law and 
is provided by the tariff then in force for the conveyance 
of passengers or transport of goods shall be liable on con
viction to imprisonment for a period not exceeding two 
years, or to a fine not exceeding one hundred pounds or, 
in default of payment, to such period of imprisonment or 
to both such fine a.nd imprisonment. 

Desertion by railway servant or refusal to serve. 

38. Any railway servant who during the period whi9h 
he shall ha.ve engaged to serve and not being duly dls
cha.rged from the same, shaH desert, or refuse to serve, or 
absent himself from duty without bwful cause or reason
rrhlf' excuse, the proof of which shall lie upon him, shall 
be liable upon conviction to a fine not exceeding fifty 
pounds, or, in default of payment, to imprisonment for a 
neriod not exceeding six months or to both such fine and 
imprisonment. 

Resignation of railway servant without notice. 

39. Any railway .servant who shall resign his office or 
withdraw himself from the duties thereof without pre
vious permission or the notice required by any regulation 
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(b) door overtreding van eenig voorschrift of eenige 
order niet onvereenigbaar zijnde met een regulatie 
en die zoodanige beambte gehouden was door de 
voorwaarden van zijn ambt te gehoorzamen en waar
van hi j kennis kreeg ; of 
(c) door eenige ondoordachte of achtelooze handeling 
of door eenig verzuim ; 

zal, indien schuldig bevonden, onderhevig zijn aan gevan
genisstraf voor een tijdperk van ten hoogste twee jaar of 
aan een boete. van ten hoogste honderd pond of bij gebreke 
van betaling aan gevangenisstraf gedurende zulk een tijd
perk d aan beide zulke boete en gevangenisstraf. 

Straf voor spoorwegbea1nbte voor het vragen van 
meer dan verschuldigd is. 

37. Eenig spoorwegbeambte die met bedoeling bedrog 
te plegen een grootere som vraagt of ontvangt dan bij de 
wet is toegestaan en bepaald wordt door bet tarief dat 
alsdan van kracht is voor bet vervoer van reizigers of van 
goederen zal, indien schuldig bevonden, onderhevig zijn 
aan gevangenisstraf gedurende een tijdperk van ten 
huogste twee jaar, of aan een boete van ten hoogste hon
derd pond of bij gebreke van betaling aan gevangenisstraf 
gednrende zulk een tijdperk of aan beide zoodanige boete 
en gevangenisstraf. 

Desertie van spoorwegbeambte of dienstweigering. 
38. Eenig spoorwegbeambte. die gedurende den tijd 

dat hij ?:ich zal hebben verbonden dienst te doen en niet 
behoorlijk daarvan ontheven zijnde, zal deserteeren of 
weigeren dienst te doen, of zich van zijn post zal verwij
deren zonder wettige- reden of redelijke verontschuldiging. 
bet bewijs waarvan op hem zal rnsten, zal, indien 
schuldig bevonden, onderhevig ziin aan een boete van ten 
hoogste vij ftig pond, of. bi j gebreke van betaling, a an 
gevangenisstraf gedurende een tijdperk van ten hoogste 
zes maanden of aan beide zoodanig.e boete en gevangenis
Btraf. 

Neerleggen van zijn ambt door spoorwegbeambte 
zonder kennisgeving. 

39. Eenig snoorwegbea1nbte, die zijn ambt zal neer
loggen of zich aan de plichten daarvan zal onttrekken 
Z()nder voorafgaande toestemming of de kennisgeving ver-
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or contract shall be liable upon conviction to a fine not 
exceeding fifty pounds sterline-. or, in default of payment, 
to i1nprisonment for a period not exceeding six months 
or to both such fine and imprisonmEmt. 

Disputes between Administration and railway servants. 

40. (1) \Vhenever a dispute shall arise between the Ad
ministration and a considerable number of railway ser
vants, or class of railway servants, as to any conditions 
proposed in the terms of their employment, and such dis
pute cannot be amicably settled and is in the opinion of 
the Administration causing or likely to cause serious dis
organisation in the working of the railways, the Adminis
tration shall report its opinion to the Government. 

(2) The Government, acting jointly if necessary with 
any other Government represented on the Administration, 
shall unless the dispute is otherwise previously settled hip
point a Commission of impartial persons to investigate 
the cause of dispute and to make recommendations in 
reference thereto. 

(3) rrhe Commission shall consist of not less than three· 
nor more than five persons (not being members or em
ployees of the Administration), and one of the members 
of the Commission, who shall be Chairn1an, shall be either 
a person holding a judicial or magisterial office or an 
advocate or attorney. 

(4) The report and recommendations of the Commis-· 
sion, and any report or recommendations made by a 
minority of the members, shall be published in the· 
Gazette. 

!lailway servant on leavina service to quit official 
dwellinq and deliver up articles of official dress. 

41. (1) Whenever any railway servant is suspended,. 
dismissed or resigns his office or dies, the servant so sus
pended. removed or resigning and his family, and in case· 
of the death of the servant, his family shall give up pos
session of the house or apartments in which he or they 
have previously resided by virtue of such office when re-
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•eischt bij eenige regulatie of contract, zal, indien schuldig 
b~V<~nden, onder~evig zijn .. aan een boete van ten hoogste 
·v1]ft1g :pond sterling, of biJ gebreke van betaling aan ge
vangenisstraf gedurende een tijdperk van ten hoogste zes 
1naanden of aan beide zoodanige boete en gevangenisstraf. 

Geschillen tusschen Administratie en Spoorwegbeambten. 

40. (1) Wanneer -een geschil zal ontstaan tusschen de 
Administratie en een groot aantal spoorwegbeambten, of 
ldasse van spoorwegbeambten, met be trekking tot eenige 
voorwaarden voorgesteld in de voorwaarden hunner aan
stelling, en zulk g-es-chil kan niet op minnelijke wijze bij
gelegd worden en volgens het oordeel der Administratie 
een ernstige desorganisatie in de exploitatie der spoorwegen 
veroorzaakt of waarschijnlijk zal veroorzaken, dan zal de 
Administratie haar oordeel aan de Regeering rapporteeren. 

(2) Ret Gouvernement, indien noodig gemeenschappe
lijk handelende met eenig ander Gouvernement dat in de 
Administratie vertegenwoordigd is, zal, tenzij het geschil 
op andere wijze tevoren is bijgelegd, een Commis.sie aan
stellen van onpartijdige personen om onderzoek te doen 
naar de oorzaak van bet geschil en om aanbevelingen met 
bet:rekking ·daartoe te doen. 

(3) De Commissie zal bestaan uit niet minder dan drie 
of niet meer dan vijf personen (geen leden of employees 
van de Administratie zijnde), en een der Leden van de 
Commissie, die Voorzitter zal zijn, zal of een persoon zijn 
die een rechtedijk of magistraatsambt bekleedt of advo
caa t of procureur is. 

(4) Ret rapport en de aanbevelingen der Commissie, en 
eenig rapport of aanbevelingen door een minderheid der 
led en gemaakt, zal in de Staats courant gepubliceerd war
dell. 

Spoorwegbeambte bij het verlaten van den dienst de 
ambtelijke waning te verlaten en de ambtelijke 

kleedingstukken in te leveren. 

41. (1) W anneer eenige spoorwegbeambte is geschorst, 
ontslagen of zijn ambt neerlegt, of sterft, dan zullen de 
be.ambten aldus geschorst, ontslagen of ontslag nemend 
en zijn gezin, en in het geval van overlijden van den be
.ambte zal zijn gezin het bezit opgeven van het huis of de 
vertrekken, waarin hij of zij te voren hebben gewoond 
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quired in writing by any person authorised'· in that behalf 
by the Administration, and if he or they fail to give up 
such possession within seven days after such notice has 
been given the resident or assistant resident mRgistrate of 
the district upon proof of service of the nPtice and of 
failure to comply therewith, may by warrant under his 
ha.nd direct any police officer or constable or other person 
na1med in the warrant to enter (by force, if necessary) 
such house or apartments and to remove therefrom any 
such servant or any other person wronv.fully retaining 
possession, together with any goods or article8 there found 
not belonging to the Administration. Any property or 
equipment found therein and belonging to the Administra
tion shall be handed over to the Administration. 

(2) When any railway servant has been suspended, dis
missed from the service of the Administration or has re
signed his office he shall forthwHh deliver up every article 
of dress and of equipment and any book or document 
which shall have been supplied to him for use in the dis
charge of his duties or shall have come into his possession 
by virtue of his office. If any such artjcle be not delivered 
up or when delivered up shall have been improperly used 
or damaged, the Administration may deduct from any 
moneys due to such servant a sum sufficient to make good 
the damage or if necessary to supply another such article. 

GENERAL OFFENCES. 

Penalties for certain classes of offences. 

42. If an-v person does or causes or procures to be done 
any of the following acts-

(a) trespasses upon a railway and refuses to leave 
after being warned to leave by any railway servant; 

(b) is in a state of intoxication or behaves in a violent 
or offensive manner to the annovance of others on the 
railways; ~ 
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uit kracht van zoodanig ambt, wanneer zulks in geschrifte 
wordt gevord~r~ door eenigen persoon daartoe gemachtigJ 
door de Adm1n1stratie, en indien hij of zij in gebreke 
blijft of blijven zoodanig bezit op te geven binnen zeven 
dagen nadat zoodanige kennis gegeven is, dan mag de 
resident of assistent resident magistraat van het district, 
op bewijs dat de kennisgeving gediend is en dat daaraan 
niet is voldaan, op een bevelschrift door hem geteekend, 
eenige politie-ambtenaar of konstabel of anderen persoon 
in het bevelschrift genoemd, gelasten zoodanig huis of 
zoodanige vertrekken (desnoods met geweld) binnen te 
treden en daarui t te verwij deren eenige· zoodanige be
ambte of eenig ander persoon, onrechtmatig in het bezit 
daarvan blijvende, benevens eenige goederen of artikelen 
aldaar gevonden en niet aan de Administratie behooren
de. Eenig eigendom of uitrnsting daarin ge.vonden en 
behoorende aan de Administratie zal ter hand worden 
gesteld aan de Administratie. 

(2) \V anneer eenig spoorwegbeambte is geschorst, ont
slagen nit den dienst van de Administratie of zijn ambt 
heeft neergelegd zal hij onmiddellijk inleveren elk 
kleeding en uitrustingstuk en eenig boek of document het
welk hem zal zij n verstrekt voor gebruik bij de vervulling 
zijner plichten of dat in zijn bezit zal zijn gekomen uit 
hoofde van zijn ambt. Indien eenig zoodanig stuk niet 
ingeleverd wordt of, wanneer ingeleverd. onbehoorlijk 
zal zijn gebruikt of zijn beschadigd dan maP" de Adminis
tra.tie van eenige gelden verschuldigd aan zoodanigen be
ambte aftrekken een som voldoende om de schade te ver
goederen of indien noodig om een ander zoodanig stuk te 
verschaffen. 

ALGEl\1EENE OVERTREDINGEN. 

Straffen voor zekere klassen van overtredingen. 

42. Indien eenig persoon eenige van de volgende daden 
bec1rijft of veroorzaakt of gelegenheid verschaft zulks te 
bedrij ven :-

T 

(a) over een spoorlijn loopt en weigert deze te ver
laten na te zijn gewaarschuwd zulks tc doen door 
eenigen spoorwegbeambte ; 
(b) in e.en staat van dronkenschap is of zich gedraagt 
op een gewelddadige of beleedigende wijze tot last 
van anderen op de . spoorwegen ; 

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



28H RAIL\:L<\Y REGULATION. 

(c) does anything which may cause injury to persons 
employed on or travelling on the railways; 

(d) commits any nuisance or act of indecency or uses 
profane, obscene, indecent, or abusive language on 
the rail ways ; 

(e) writes, draws or affixes any profane, obscene, in
decent, or abusive word, matter, representation, or 
character upon the railways ; 

. (j) wilfully and without lawful excuse interferes with 
the comfort of any passenger, or extinguishes any 
la.mp or light on a train or railway station ~ 

(g) defaces the writing on any board or any notice 
authorised to be maintained on any railway. railway 
station, or train ; 

{h) damages any railway rolling stock or any material 
used upon or belonging to any railway ; 

{i) being a passenger enters a compartment which is 
reserved by the Administration for the use of another 
passenger or which a.lready contains the maximum 
number of passengers authorised to be carried there
in, and refuses to leave it when required to do so b) 
any railway servant; 

(j) being a passenger resists the lawful entry of an
other pa.ssenge'r into a compartment not reserved by 
the Administration for the use of the passenger re
sisting, or not already conta.ining the maximunJ 
number of passengers to be carried therein or there
on; 

(k) smokes in any compartment on a train when 
smoking is not permitted in such compartment; 

{Z) enters or leaves any railway carriage on a train 
while it is in motion, or elsewhere than at the side 
{)f the carriage adjoining the platfonn or other places 
appointed by the Administration for passengers to 
enter or leave the carriage, or opens any outer door 
of any railwa.y carriage on a train while it is in 
tnotion; 
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(c) iets doet dat letsel kan veroorzaken aan personen 
geemployeerd bij of reizende op de .spoorwegen ; 

(d )eenige behoefte doet of onbehoorlijke daad ver
richt, of platte, onzedelijke, onwelvoegelijke of on
behoorlijke taal gebruikt op de spoorweg ; 

(e) eenig plat, onzedelijke, onwelvoegelijk of onbe
hoorli j k woord, zoodanige zaak, voorstelling, of tee ken 
5chrijft, tee kent of bevestigt op de spoorwegen ; 

(/) opzettelijk en zonder wettige verontschuldiging 
eenigen reiziger hindert in zijn gerief, of die eenige 
lamp of licht uitdooft in een trein of op een spoor
wegstation ; 

(g) de letters van eenig bord of eenige kennisgeving 
gemachtigd te worden onderhouden op eenigen spoor
weg, eenig spoorwegsta tion, of eenigen trein, onlees
. baar maakt ; 

(h) eenig spoorwegmaterieel of eenig materiaal ge
bruikt op of behoorende aan ,eenigen spoorweg be
schadigt; 

( i) een reiziger zij nde, een afdeeling binnengaat 
welke door de Administratie gereserveerd is voor het 
gebruik van een anderen reiziger, of welke reeds het 
maximum aantal reizigers bevat hetwelk daarin mag 
worden vervoerd, en weigert dezelve te verlaten wan
neer zulks van hem gevorderd wordt door eenigen 
spoorwegbeambte ; 
(j) een reiziger zijnde zich verzet tegen het wettig 
binnenkomen van een anderen reiziger in een af
deeling niet door de Administratie gereserveerd voor 
het gebruik van den zich verzettenden reiziger of 
niet reeds het maximum aantal reizigers dat daarin 
of daarop vervoerd mag worden bevattende ; 

(k) rookt in eenige afdeeling van een trein wanneer 
het rooken in zulk een a.fdeeling niet geoorloofd is ; 

(l) eenig rijtuig van een trein binnengaat of verlaat 
terwijl deze in beweging is, of aan een andere zijde 
van het rijtuig dan die van het perron of andere 
plaatsen aangewezen door de Administratie voor rei
zigers om in te stappen of het rijtuig te verlaten, of 
eenige buitendeur van eenig rijtuig in een trein opent 
terwijl deze in beweging is; Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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(m) travels or attempts to travel on or in any part of 
a train not intended for the use of passengers; 

(n) drives any vehicle or animal across a level cross
ing or elsewhere on a railway when a train is ap
proaching and within half a mile from such crossing; 

(o) in the absence of a gatekeeper omits to shut and 
fa.sten any gate on the railway so soon as such person 
and the animal, vehicle or other things (if any) under 
his charge has passed through the gate : 

(p) being a driver or conductor of a tramcar, omnibus, 
carriage or other vehicle, disobeys, while upon the 
premises of the railways, the reasonable directions of 
any railway servant or police officer or constable ; 

(q) attempts or counsels the doing of or assists or aids 
in doing any of the acts mentioned in this section ; 

such person shall be liable on conviction to a fine not ex
ceeliing ten pounds, or, in defalJlt of payment, to im
prisonment for a period not exceeding one month, or to 
both such fine and imprisonment. 

Penalties for certain other classes of offences. 

43-. If any person does or causes or procures to be done 
any of the following acts-

(a) being a passenger without reasonable and suffi
cient cause, ma.kes use of or interferes with an~ 
nwans provided by the Administration for communi
cation between passengers and any railway servant 
in charge of or concerned in the running of a train; 

(b) knowing or being in a position to know that a 
railway carriage, cmnpartment, or other place is re
served by the Administration for the exclusive use of 
males or females, white or coloured persons, Asiatics 
or natives, enters such carriage, compartment, or 
other pla.ce in contravention of a regulation and with-
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(m) reist of tracbt te reizen op of in eenig gedeelte 
van een trein niet bestemd voor bet gebruik van rei
zigers; 
(n) eenig voertuig of dier drijft over een overweg of 
andere plaats van een spoorweg wa-nneer een trein 
nadert en binnen een halve mijl afstand van zoo
danigen overweg ; 
(o) indien er geen overwegwacbter is verzuimt eenig 
bek van den spoorweg te sluiten of vast te maken zoo
dra zulk een persoon en bet dier, voertuig, of andere 
zaken (indi€n deze er zijn) onder zijn hoede, daar
door zijn gepasseerd; 
(p) een bestuurder of conducteur zijnde van een 
tramrijtuig, omnibus rijtuig of ander voertuig, ter
wijl hij op den grond van den spoorweg is, geen ge
boor geeft aan de redelijke bevelen van eenigen spoor
wegbeambte of politiebeambte of konstabel ; 
(q) eenige der bandelingen g.enoemd in dit artikel 
tracbt te doen of bet doen daarvan aanraadt of daar
aan meedoet of daarbij bebulpzaam is; 

dan zal zoodanig persoon, indien schuldig bevonden, wor
den gestraft met een boete van ten boogste tien pond, of 
bij gebreke. van betaling met gevangenisstraf voor een 
tijdperk een maand niet te hoven gaande, of met beide 
zoodanige boete en gevangenisstraf . 

. 
Straffen voor zekere andere klassen van overtredingen. 

43. Indien eenig persoon eenige van de volgende daden 
bedrijft of veroorzaakt of gelegenheid verschaft zulks te 
bedrijven :-

(a) een reiziger zijnde, zonder redelijken en voldoen
den grond gebruik n1aakt of het gebruik belen1mert 
van eenig middel van gemeenschap tusschen reizigers 
en 1eenig spoorwegbea-mbte dienstdoende tDp of be
trokken in den loop van een trei n ; 
(b) wetende of kunnende weten dat een spoorwegrij
tuig, een afdeeling daarvan of andere plaa ts door de 
'Administratie afgezonderd is voor het uitsluitend ge
bruik van mann en of vrouwen, blanke person en of 
kleurlingen, Aziaten of natu~ellen, zulk een rijtuig
afdeeling of andere plaats binnenga.at in ovetreding 
van een regulatie en zonder wettige verontschul-
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out lawful excuse, or having so entered it remains 
therein after having been desired by any railway ser
vant to leave it; 

(c) pulls down or wilfully injures any board or docu
ment set up or posted by ord'er of the Administration 
on a railway or on any rolling stock; 

(d) gives or offers to a railway servant any money or 
anything of value for the purpose of evading payment 
of any sum due from him under this Act ; 

(e) being a passenger who is suffering from an infec
tious or contagious disease enters or travels upon a 
railway in contravention of the regulations; 

(/) being a railway servant and knowing that a per
son is a lunatic or suffering from an infectious or con
tagious disease wilfully permits such person to travel 
upon a railway without arranging for his separation 
from other passengers ; 

(g) fails to deliver at the earliest possibl~ opportunity 
to a railway servant any property found on any rail
way or in any railway carriage or removes any such 
property from a railway or railway carriage; 

(h) wilfully obstructs or impedes any railway servant 
in the discharge of his duty; 

( i) shoots any gun or throws stones, gravel, timber or 
any rubbish on a railway or at a train; 

(j) removes from a railway or any railway premises 
any rolling stock, tarpaulins, tools, appliances or pro
perty of any kind, or permits any such rolling stock, 
tarpaulins, tools, applia.nces or property to be unlaw~ 
fully in his pos<Bession or on his premises ; 

(k) permits or allows any animal to stray on a railway 
provided with fences ; 

(l) drives or knowingly permits any animal to be on 
any rail way otherwise than for the purpose of law-
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diging, of aldus binnengekomen zijnde daarin blijft 
na door eenige spoorwegbeambte te zijn verzocht dit 
of deze te verla ten ; 
(c) eenig bord of biljet op last van de Administratie 
opgericht of aangeplakt op den spoorweg of op eenig 
rollend materieel neerhaalt of opzettelijk beschadigd-; 
(d) aan een spoorwegbeambte eenig geld of iets van 
waarde geeft. of aanbiedt met bedoeling om van de be
taling van eenige som door he~m in termen van deze 
VV et verschuldigd te ontloopen ; 
(e) een reiziger zijnde die, lijdende is aan eenige be
smettelijke of aanstekelijke ziekte een spoorweg be
treed t of daarover reist, in overtreding van de regula
ties; 
(/) een spoorwegbeambte ziinde· en wetende dat een 
per soon krankzin nig is of lij den de a an een besmet
teli jke of aanstekelijke ziekte bewust zulk een ner
soon toestaat over den · spoorweg te reizen zonder 
maatregelen te nemen om hem afgezonderd te hou
den van andere reizigers ; 
(g) in gebreke blijft bij de eerst mogelijke gelegen
heid aan een spoorwegbeambte ter hand te .stellen 
eenig eigendom on eenigen spoorweg of in een spoor
wegrijtuig gevonden of eenig zoodanig eigendom van 
een spoorweg of uit een spoorwegrijtuig medeneemt; 
(h) eenigen spoorwegbeambt,e opzettelijk belemmert 
of verhindert. in de uitoefening van zijn dienst; 
(i) eenig geweer afschiet of steenen, grint, bout, of 
eenigen afval werpt op een spoorweg of . naar een 
trein; 
(j) van een spoorweg of eenigen spoorweggrond, eenig 
rollend mate;rieel, dekkleeden, gereedschappen, in
richtingen of eigendom van eenigen aard wegneemt, 
of toestaat dat eenig zoodanig rollend materieel, dek
kleeden, gereedschappen, inri,chtingen of eigendom 
onwettig in zijn bezit of op zijn grond zijn; 
(k) toelaat of vergunt dat eenig dier loopt op een 
spoorweg die van afsluitingen voorzien is ; 
(l) eenig dier over een ,spoorweg drijft of bewust toe
laa t daarop te vertoeven anders dan met het doel den 
spoorweg wettiglijk over te steken, hetzij zulk een 
persoon die eigenaar van zulk een dier is' of slechts 
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fully crossing the railway, whether such person be 
the owner of such animal or only in charge thereof ; 

(m) attempts or counsels the doing of or assists or 
aid's in doing any of the acts mentioned in this sec
tion; 

such person shall be liable on conviction to a fine not ex
ceeding fifty pounds or, in def~1ult of payment. to im
prisonment 'for a period not exc<ieding six months or to 
both such fine and imprisonment. 

Penalties for grave offences. 

44. If any person does or causes or procures to be done 
any of the following acts-

(a) steals any property belonging to or in the custody 
of the Administration, or receives any such property, 
knowing it to have been stolen; 

(b) does any act which obstructs or might obstruct 
the working of a railway or endangers or might en
danger the lives of persons travelling thereon; 

(c) without lawful authority moves any part of the 
rolling stock on a railway or leaves the same on any 
part of a railway ; 

(d) without lawful authority moves any signals, 
points, wires, sleepers, rails, stop blocks,· or machi
nery on a. railway, or sb.f.lws any signal likely to mis
lead; 

(e) without lawful authority cuts down, breaks, re
moves, destroys or injures any fence, building or 
bridge or other property in or npon any railway; 

(f) attempts or counsels the doing of or assists or aids 
in doing any of the acts mentioned in this section; 

such person shall be liable on conviction to imprisonment 
with hard labour for a period not exceeding five years anJ 
in addition to a fine not exceeding five hundred pounds or, 
in default of payment, to a further period of imprisonment 
not exceeding two years. 
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het toezicht van zulk een dier is of slechts het toe
zicht daarop heeft ; 
(m) eenige van de in dit artikel genoemcle hande
lingen tracht te cloen of aanraaclt of claaraan meedoet 
of behulpzaarn is; 

.dan zal zulk een persoon inclien schuldig bevonclen, wor

.den gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond 
·of bij gebreke van betaling met gevangenisstraf voor een 
tijdperk van ten hoogste zes maanclen of met beicle zoo
danige boete en gevangenisstn1f. 

Straffen voor ernstige overtJ·edingen. 

44. Inclien eenig persoon beclrijft of veroorzaakt of gc
Iegenheicl verscha,ft te beclrijven een van de volgencle 
.daclen-

(a) Eenig eigendom steelt behoorencle aan of toever
trouwcl aan de Aclministratie, of eenig zoodanig eigerl
clom ontvangt wetende clat het gestolen is; 
(b) eenige claad verricht welke den dienst van een 
spoorweg belemmert of zou ku_nnen belemmeren of 
het leven van daarop reizende personen in gevaar 
brengt of zou kunnen brengen ; 
(c) zonder wettige machtiging eenig deel van het rol
lend materieel op een spoorweg in beweging brengt 
of hetzelve of eenig gedeelte van den spoorweg achter
laat; 
(d) zonder wettige machtiging eenige signalen, wis
sels, lijnen dwarsleggers, rails, stootblokken of 
machine op een spoorweg in beweging brengt, of 
eenig sein geeft dat zou kunnen misleiden; 
(e) zonder wettige machtiging eenige omheining, 
eenig gebouw of eenige brug of ander eigendom in 
of op eenigen spoorweg cloorsnijdt, breekt, verwijdert, 
vernielt of beschadigt ; 
(/) eenige van de handelingen in dit artikel genoemd 
tracht te doen of aanraadt of daaraan meedoet of daar
in behulpzaam is ; 

·dan zal zoodanig persoon, indien schuldig bevonden wor
. den ge.straft met gevangenisstraf met harden arbeid voor 
·Ben tijdperk van ten hoogste vijf jaar en daarenboven met 
.een geldboete van ten hoogste vijfhonderd pond of bij ge-
breke van betaling met een verdere gevangenisstraf voor 
.een tijdperk van ten hoogste twee jaar. 
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INJURIES TO STOCK. 

Compensation for injuries to stock. 

45. (1) The Administration shall make compensation 
to the owner of any stock killed or injured by 
any train running on any railway. provided -that 
no compensation shall be payable in respect of 
any stock killed or injured where such killing or injury 
is due to the want of ordinary care or diligence of the 
owner or his servant. 

(2) No person shall be entitled to recover any sum of 
money under this section for the killing or injury of any 
stock, who, within seventy-two hours after such stock has 
been killed or injured, shall fail to give notice to the 
nearest officer in charge of a station or platelayer in charge 
of a section of the killing or injury and of the number and 
kind of the stock so killed or injured in respect of which 
compensation is claimed. 

(3) The carcases or remains of all stock killed and all 
injured stock in respect of which a.ny clai1n is made under 
this section shall be diligently and to the best of his ability 
kept and preserved by the owner making ·Such claim for 
a period of not less than three full days from the tin1e 
when such killing or injury took place or until such time 
as such carcases or remains have been inspected by a per
son appointed to ascertain the value of such stock. 

(4) A person who fails diligently and to the best of his 
ability to keep and preserve such carcase and remains of 
killed stock or such injured stock as aforesaid or a person 
who makes under this section any claim for compensation 
determined by a court of competent jurisdiction to be 
fraudulent or grossly excessive shall not be entitled to any 
of the benefits of this section. A person who makes any 
such claim with intent to defraud shall be liable to the 
penalties prescribed by law for the crime of fraud. 
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BESCHADIGING VAN VEE. 

Schadeloosstelling voor beschadiging van vee. 

45. (1) De Administratie zal schadevergoeding ver
leenen aan den eigenaar van eenig vee dat gedood of be
schadigd wo.rdt door eenigen trein loopende op 
·eenigen spoorweg; met dien verstande dat geen schade
vergoeding zal worden betaald met betrekking tot eenig 
vee dat gedood of gekwetst is waar zulk dooden of kwetsen 
toe te schrijven is aan gebrek aan gewone zorg of ijver van 
den eigenaar of zijn bediende. 

(2) Geen persoon zal gerechtigd zijn eenige geldsom 
te ontvangen in termen van dit artikel voor het dooden 
of beschadigen van eenig vee wanneer hij, binnen twee en 
zeventig uren nadat zoodanig vee gedood of beschadigd is, 
in gebreke zal blijven kennis te geven aan den naastbij
zijnden beambte aan bet hoofd van een station of ploeg
baas. van een baanvak van het dooden of de beschadiging 
en van het aantal en de soort van het aldus gedoode of 
beschadigde yee waarvoor schadeloosstelling geeischt 
wordt. 

(3) De lijkon of overblijfselen van alle gedoode dieren 
,en al bet beschadigde vee met betrekking waartoe eenige 
aanspraak wordt gemaakt in termen van dit artikel zal 
spoedig en zoo goed mogelijk worden g~houden en be
waard door den eigenaar, die zulk een aanspraak maakt 
gedurencle een tijdperk van ten minste drie voile dagen 
van af den tijd waarop zoodanig dooden of de beschadiging 
plaats had of tot op zulk een tijd als waarop zoodanige 
gestorven dieren of de overblijfselen zijn onderzocht door 
een persoon, aangewezen om de waarde van zoodanig vee 
vast te stellen. 

(4) Een persoon, die in gebreke blijft spoedig en zoo 
goed mogelijk zoodanig gestorven vee en overblijfselen 
van gedood vee of zoodanig beschadigd vee als voormeld 
te honden en te bewaren of een persoon die krachtens dit 
artikel eenigen eisch zal doen tot schadevergoeding welke 
door eenig Hof of eenige bevoegde rechtspraak zal zijn 
geacht bedriegelijk of buitensporig te zijn, zal niet ge
rechtigd zijn tot eenige van de voordeelen van dit artikel 
Een persoon, die eenige zoodanige aanspraak maakt met 
de bedoeling te beclriegen, zal onderhevig zijn aan de 
straffen voorgeschreven bij de wet voor de misdaad van 
bedrog. 

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



294 RAILWAY REGULATION. 

(5) Compensation under this section to the owner of 
any stock killed or injured shall in no ca,se be payable at a. 
higher rate than as follows :-

For any horse .. . . .. .. . .. . Twenty-five pounds. 
For any n1ule .................. Twenty pounds. 
For any donkey ............... Eight pounds. 
For any cattle, per head ...... Twelve pounds. 
For any ostrich ............... Twelve pounds. 
For any sheep, goat or pig ...... One pound. 

(6) "·Stock" shall, for the purposes of this section, in-
clude a horse, gelding, mare, colt, mule, ass, bull, ox,. 
cow, calf, sheep, goat and ostrich. 

LEGAL PROCEEDINGS. 

Limitation of actions. 

46. (1) No action shall be brought against the Adminis
tration unless the same be commenced within twelve 
months after the cause of action arose. 

(2) No such action shall be commenced against the· 
Administration until one month at least after written 
notice of intention to commence the same shall have been 
served upon the Administration by the plaintiff or by his
attorney or agent. In such notice the cause of action and 
details of claim shall be clearly and explicitly stated. 

Legal proceedings to be brought by and against the 
Administration in corporate name. 

47. (1) All lega]! proceedings to which the Administra
tion is a party shall so long as it is a body corporate be 
brought by or against the Administra-tion in its corporate 
name. 

(2) No writ of execution or atta-chment or process in. 
the nature thereof shall be issued against the Administra-
tion in respect of any legal proceedings brought or judg
ment or order given or made against it, nor shall any such 
writ or process be issued against any railway, rolling 
stock, or other railway property of the Administration,_ 
but it shall be lawful for the Administration to pay out 
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(5) Schauevcrgoeding, in termen van dit artikel aan 
den eigenaar van eenig vee dat gedood of beschndigd 
wonlt. zal in gcen geval tegen een hoogeren standaard 
bctaalbaar zijn dan als volgt :-

Voor eenig paard . . . . . . Vijf en twintig pond. 
Voor eenigen muil ... ... ... ... ·Twintig pond. 
Voor eenigen ezel... .. . .. . .. . . .. . .. Acht pond. 
Voor eenig stuk vee, per st. Twaalf pond. 
Voor eenigen struisvogel... .. . ... Twaalf pond. 
Voor eenig schaap, .. 

eenigen bok of varken ... ... ... Een pond. 
(6) "Vee" zal, voor de doeleinden van deze Wet. in

Riuiten een paard, ruin, merrie, veulen, muil, ezel, stier. 
os, koe, kalf, schaap, buk, en struisvogel. 

\VETTELIJKE VERVOLGING. 

Beperking van acties. 

L16. (1) Geen actie zal worden ingesteld tegen de Ad
ministratie, tenzij dezelve za1 aangevangen zijn binnen 
twaalf maanden nadat de oorzaak der actie ontstond. 

(2) Geen zoodanige actie zal worden aangevangen tegen 
de Administratie tenzij ten minste een maand nadat ge
schreven kennisgeving van de bedoeling om dezelve in te 
stellen zal zijn beteekend aan de Administratie dnor den 
eischer of door zijn procureur of agent. In zoodanige 
kennisgeving zullen de oorzaak van de actie en bijzonder
heden van den eisch duidelijk en uitvoerig worden ver
meld. 

Gerechtelijke acties te worden gebracht door of tegen 
de Administratie. 

47. (1) Alle gerechtelijke acties, waarin de Adminjc;tra
tie een betrokken partij is, zullen, zoo lang deze een cor
poraat lichaam vormt, worden ingesteld door of tegen de 
Administratie als zoodanig. 

(2) Geen bevelschrift tot executie of inbeslagneming of 
som1natie van dien aard zal worden uitgevaardigd tegen 
de Administratie met betrekking tot eenige gerechtelijke 
actie ingesteld of vonnis of order tegen haar worden ge
geven of gemaakt, noch zal eenig zoodanig bevelschrift 
worden uitgevaarcligd tegen eenigen ,spoorweg, eenig rol
lend materieel, of ander spoorweg eigendom van de Ad
ministratic, doch de Administratie zal gerechtigd zijn om Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



295 RAILWAY REGULATION. 

of railway funds such .sum of money as shall be awarded 
by the judgment or order of any competent court to the 
plaintiff, applicant, or petitioner. 

Examination by medical pra.ctitioner. 

48. Whenever any person claims damages or compen
sation from the Administration in respect of an alleged 
personal injury; any judge of the Supreme Court or any 
court, having by law or consent of the parties jurisdiction 
to determine the claim, may, at any time before or after 
the proceedings to recover ~such damages or compensation 
have been commenced, order that the person injured be 
exa.mined on behalf of the Administration by one or more 
duly qualified medical practitioners named in the order, 
and m,ay make such order with respect to the manner, 
time, and place of conducting the examination, and the 
costs of the application for such order and of such examin
ation, as he or it may think fit. 

ACCIDENTS. 

Report of railway accidents. 

49. When any of the following accidents occur in the 
course of working a railway, na.mely :-

(a) any accident attended with loss of human life or 
with grievous bodily harm or with serious injury to 
property ; or 

(b) any collision of trains of which one is a train 
carrying passengers ; or 

(c) the derailment of any t1~ain carrying passengers 
or of any part of such train ; or 

(d) any other accident that has caused or was likely 
to ca~se l~~s~ of human life or grievous bodily harm 
or senous J.n] ury to prope:rty ; 

the. Administration shall without unnecessary delay send 
notice of the accident to the Attorney-General. The 
G~vernor may app~int an officer to make. enquiry into the 
causes of such acc1dent and report to him thereon; pro-
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ui t de spoorwegfondsen zoodanige geld.som te betalen als 
zal worden toegekend · a an den eischer, aanvragen of ver
zoeker, door de uitspraak of order van eenig bevoegd hof. 

Onderzoek door geneesheer. 

48. W anneer eenig persoon schadeloosst,elling of schade
vergoeding eischt van de Administratie met betrekking 
tot een beweerd persoonlijk letsel, dan mag eenige rechter 
van het Hoog Gerechtshof of eenig hof, door de wet of 
de toestemming van de betrokken partijen jurisdictie heb
bende om de aanspraak te beslissen, te eeniger tijd v6or 
of nadat de actie ter verkrijging van zulke schadever
goeding is aangevangen, gelasten dat de gekwetste ;ner
soon zal worden onderzocht ten behoeve van de Adminis
tratie door Mm of meer bevoegde geneesheeren in de order 
genoemd en mag zulk een order met betrekking tot de 
wijze, tijd, en plaats voor het leiden van het onderzoek, 
en de kosten van de applicatie voor zoodanige order en van 
zoodanig onderzoek uitvaardigen als hij of hetzelve dien
stig moge oordeelen. 

ONGEVALLEN. 

Rapport van ongevallen. 

49. Wanneer een van de volgende ongevallen pla.ats 
vindt in den loop van het bedrijf van een spoorweg, name
lijk :--

(a) eenig ongeval vergezeld gaand van verlies van 
een menschenleven of van ernstig lichamelijk letsel 
of van ernstige beschadiging van eigendom ; of 
(b) eenige bot sing van treinen een waarvan een 
trein is die reizigers vervoert ; of 
(c) de ontsporing van eenigen trein welke reizigers 
vervoert of van eenig gedeelte van zulk een trein; of 
(d) eenig ander ongeval dat heeft veroorzaakt of zou 
hebben kun~en veroorzaken het verlies van mensch
enlevens of zwaar lichamelijk letsel of ernstige l:e
schadiging van eigendom ; 

dan zal de Administratie zonder onnoodig tijdverlies ken
nisgeving van het ongeval zenden aan den Procureur
Generaal. 

De Gouverneur kan een ambtenaar aanstellen om een 
onderzoek in te stellen naar de oorzaken van zoodanig 
ongeval en hem daarover rapport uit te brengen: met dien Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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vided that the holding of such enquiry shall not exempt 
any magistrate or justice of the pe~ce haying juri~diction 
from holding such inquest or enqu1ry as 1s prescnbed by 
the Inquests Proclamation 1901 or any amendment there
of. 

Submission of return of accidents. 

50. The Administration shall send to the Governor, in 
such form and manner and at such intervals as he may 
direct, a return of accidents, whether attended with per
sonal injury or not, occurring upon its railways. 

TELEGRAPHS AND TEI.JEPHONES AND 
ARRANGElVIENTS vVITH POST OFFICE. 

Power to erect telegraphs. 

51. The Administration may from time to time con
struct .and maintain telegraphic or telephonic communica
tion with or without wires along or adjacent to any of the 
railways, and for such purposes may enter upon any lands, 
roads, or streets and make therein all needful excavations 
for the erecting of posts and for the laying down of 
lines of subterranean communication, and may erect and 
set up any necessary posts, cords, and wires. Every cord 
or wire of any such line, if above the surface crossing any 
road or street, shall be placed at least eighteen feet from 
the ground and so as not to hinder or obstruct the free use 
or enjoyment of. such road or street further than is abso
lutely necessary for the proper construction, establishment, 
and maintenance of any such com·munication. 

Wires to be affixed to existing posts ij required. 

5'2. The Administration shall, if required by the Post
master-General, affix wires to any of the posts of the Ad
ministration (if such posts can bear such wires), and the 
Post1na·ster-General shall, if required by the Administra
tion, affix wires to the posts of the Postmaster-General 
(if such p(Jsts can bear such wires), and the cost of main'-
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verstande dat het houden van zulk een onderzoek eenigen 
magistraat of vrederechter die jurisdictie heeft niet zal 
vrijstellen van het houden van zoodanig gerechtelijk of 
:ander onderzoek als voorgeschreven is bij de Proclamatie 
inzake Gerechtelijk Onderzoek van 1901 of eenige wijzig• 
ing daarvan. 

lndiening van verslag van ongevallen. 
50. De Administratie zal aan den Gouverneur, in zoo

.danigen vorm en op zoodanige wijze en met zulke tus

.schenpoozen als hij moge bepalen, een verslag zenden 
van ongevallen, hetzij al dan niet vergezeld gaande van 
persoonlijk letsel, plaats hebbende op hare lijnen. 

·TELEGRAAF EN TELEFONEN EN SCHIKKING
EN MET HET POST DEPARTEMENT. 

kl acht om telegraaf aan te leg gen. 

51. De Administrat~e kan van tijd tot tijd telegrafi.sche 
'Of telefonische gemeenschap aanleggen en onderhouden 
met of zonder draad langs of in de nabijheid van eenige 
van de spoorlijnen, en mag voor zulke doeleinden eenige 
~ronden, wegen, of straten betreden en daarin alle be
noodigde uitgravingen maken voor de oprichting van 
palen en voor het leggen van lijnen voor ondergrondsche 
gemeenschap, en mag eenige noodige pal en, ]:ubels en 
draden plaatsen en oprichten. Elke k.tbel of JraaJ van 
eenige zoodanige lijn zal, indien deze eenigen weg of 
eenige straat bovengronds kruist, worden aangebracht 
ten minste achttien voet hoven den grand en zoodanig 
dat deze bet vrije gebruik of genot van zulk een weg of 
straat niet meer hindert of belemmert dan volstrekt noodig 
is voor goede constructie, aanleg, en onderhoud van eenige 
gemeenschap. 

Draden te worden bevest-igd aan bestaande 
palen indien verzocht. 

52. De Administratr.ie zal, indien zulks wordt verzocht 
door den Postmeester-Generaal, draden bevestigen aan 
eenige van de palen van de Administratie (indien zulke 
palen zoodanige draden kunnen drag en), en de Post
meester-Generaal zal, indien zulks door de Administratie 
wordt verz'ocht, draden bevestigen aan de palen van den 
Postmeester-Generaal (indien zu1ke palen zoodanige dra~ 
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tenance shall be divided between the Administration and 
the Postmaster-General in proportion to the number of 
v.'ires on such posts belonging to ea.ch, or in such other 
proportion as may appear equita.ble. 

Working of the telegraphs vested in the Administration 

53. (1) The telegraphic or telephonic communications 
belonging to the Administration or which are worked un
der the direction or on behalf of the AdmiListration may 
be used by the Administration for the transmission of 
messages in relation to the working of the rail ways, and, 
so far as is consistent with the due and efficient working 
of the railways, may be made available for the transmis
sion of messages by the nublic. All such last mentioned 
messages shall be transmitted by railway servants as 
agents of the Postmaster-General; and there shall be de
manded and received in respect of such last-mentioned 
messages such fees, rates and dues as may for the time 
being be lawfully demanded or received by the Post
master-General in respect of telegraphic or telephonic 
c01mmunication under his control; save as aforesaid the 
Administration shall not transmit or permit the trans
mission of m~essages on behalf of the public through its 
telegraphic or telephonic communications. 

(2) The rernuneration to be paid by the Postmaster
General to the Administration for the transmission of 
messages as aforesaid may be either a fixed sum or per
centage on the gross sum received by the Postmaster
General from the Administration in respect of such trans
mission, or may be determined in ·such other way as may 
from time to time be agreed upon between the Post
master-General and the Administration. 

Power for the Administration and Post1naster-General 
to make contracts. 

54. '11he .Acln1inistration and the Postmaster-General 
may from time to time enter into, alter and rescind con
tracts a~d agreen1ents with each other with respect to 
the receipt and transport of letters, newspapers, and 
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den kunnen dragen), en de kosten van onderhoud zul
len worden verdeeld tusschen de Administratie en den 
Postmeester-Generaal naar verhouding van het aantal 
draden aan zulke pal en aan elk hunner toebehoorende, of 
naar zulke andere verhouding als billijk mage blijken. 

Exploitatie van de telegraaj behoorende aan de 
Ad ministratie. 

53. (1) De telegrafische of telefonische verbindingen be
hoorende aan de Administratie of welke worden geexploi
teerd onder het beheer of ten behoeve van de Administra
tie mogen worden gebruikt door de Administratie voor 
het overbrengen van berichten met betrekking tot de ex
ploitatie van de spoorwegen, en mogen zoover zulks ver
eenigbaar is met de behoorlijke en goede exploitatie van de 
spoorwegen worden gebezigd voor de overbrenging van be
richten voor het, publiek. Alle zulke laatstgenoemde be
richten zullen worden overgebracht door spoorwegbeamb
ten rals handelend voo:r den Postmeester-Generaal ; en 
1net betrekking tot zulke la.atstgenoemde berichten zullen 
zulke fooien, tarieven, en bedragen worden gevraagd en 
ontvangen als alsdan wettelijk mogen worden gevraagd of 
ontvangen door den Postmeester-Generaal met betrekking 
tot telegrafische of telefonische verbinding onder zijn con
trole ; met voorbehoud van het voonnelde zal de Adminis
tratie de overbrenging van berichten ten behoeve van het 
publiek door zijn telegrafische of telefonische verbindingen 
niet bewerkstelligen of veroorloven. 

(2) De vergoeding te worden betaald door den Post
meester-Generaal aan de Administra tie voor de over
brenging van berichten als voormeld kan zijn of een vaste 
sam of een percentage van de bruto som ontvangen door 
den Postmeester-Generaal van de Administratie met be
trekking tot zoodanige overbrenging, of deze kan 
"''Orden bepaald op zulke andere wijze als van tijd tot tijd 
moge worden overeengekomen tusschen den Postmeester
Generaal en de Administratie. 

Macht van A dministratie c n Postmeester-Generaal 
om contTacten aan te gaan. 

54. De Administratie en de Postmeester-Generaal kun
nen van tijd tot tijd onderlinge contracten en overeen
komsten aangaan, wijzigen en intrekken met betrekking 
tot het ontvangen en vervoeren van brieven, nieuwsbla-
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parcels, or to any other matter or thing in relation to the 
postal service, and with respect to the working of any 
of the telegraphic or telephonic communication of the 
Postmaster-General by the Administration and generally 
with respect to telegraphs and telephones and the trans
mission of telegm phic or telephonic messages. 

MISCELLANEOUS. 

Powers of railway officials to arrest. 

55. All station masters and station officials, inspectors,. 
permanent way inspectors, conductors, ticket inspectors,. 
and collectors, and any other railway servant in uniform or 
wearing, in a visible n1anner, a badge of his office ann act
ing under the authority of any such officer may arrest and 
remove frmn any railway carriage or railway premises any 
person found trespassing on the railways or contravening 
any of the provisions of this Act or any regulation. 

The person so arresting shall, with all convenient speed, 
deliver the person arrested or cause him to be delivered 
to a police officer or constable to be dealt with according. 
to law. 

Appoint1nent of Railway Constables by J.1agistTate. 

56. (1) Any resident magistrate may, on the applica
tion of the Administration, appoint any person recom
mended for the purpose to act a.s a constable on and in 
connection with the railways within the district of such 
magistrate; and every person so appointed shall take an 
oath or make a solemn declaration in the form prescribed 
by law for police constables. 

(2) Every person so appointed may be dismissed by 
such magistrate or by the Administration, and if dismis
sed .aU powers and privileges which appertained to him 
by reason of his appointment as constable shall cease. 

(3) No person so dismissed shall again be appointed 
to act as a constable under this section without the con
sent of the magistrate of the district or of the Adminis
tration. 
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den, en pakketten, of tot eenige andere zaak of ding in 
verb and staande met den postdienst, en met betrekking 
tot het gebruiken van eenige der telegrafische of tele
fonische verbindingen van den Postmeester-Generaal door 
de Administratie en in het algemeen met betrekking tot 
de telegraaf en de telefoon en de overbrenging van tele
grafische of telefonische berichten. 

GEMENGD. 

Bevoegdheden van spoorwegbeambten om te 
arresteeren. 

55. Aile stationschefs en stationsbeambten, inspecteurs, 
vaste opzichters van den weg, conducteurs, controleurs: 
en inzamelaars van biljetten, en elke andere 
spoorwegbeambte, in uniform of op zichtbare wijze een 
kenteeken van zijn ambt dragende, en handelende op last 
van eenigen zoodanigen beambte, mogen eenigen persoon, 
welke bevonden wordt over den spoorweg te loopen of 
eenige van de bepaling-en van deze Wet of van eenige regu
latie te overtreden, arresteeren en uit eenig spoorwegrij
tuig of van eenige spoorweggronden verwijderen. 

De persoon die aldus arresteert zal zoo snoedig mogelijk 
den gearresteerden persoon overleveren of doen over
leveren aan een politiebea1nbte of konstabel teneinde 
daarmede te handelen overeenkomstig de wet. 

Aanstelling van spoorweg konstabels door ma.gistraat. 

56. (1) Eenig resident magistraat kan, op verzoek van 
de Administratie, eenig persoon, voor dat1 doel aanbevolen, 
a.anstellen om als een konstabel op te treden op en in ver
band met de spoorwegen binnen het district van zoo
danigen magistraat ; en elk aldus aangesteld persoon zal 
een eed of een plechtige verklaring in den bij wet voor 
politiedi.enaren voorgeschreven vorm afleggen. 

(2) Elk a.Idus aangesteld persoon kan door zoodanigen 
magistraat of door de Administratie ontslagen worden, en 
indien hij ontslagen is zullen alle machten en voorrechten, 
welke hem toebehoorden ingevolge zijne aa.nstelling als 
konstabel, ophouden. 

(3) Geen a.ldus ontslagen persoon zal weder worden aan
gesteld om als konstabel op te treden krachtens dit artikel 
zonder de toestemming van den maigstraat van het distrikt. 
of van de Administratie. 
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List of appointments and dismissals of Railway 
Constables to be sent to Magistrate. 

57. (1) Whenever an appointment has been made un
der the last preceding section by a magistrate he shall 
forthwith transmit to the Administration notice of the 
name and designation of the person appointed and the 
-date of the appointment; and the Administration on re
ceipt of the notice shall forthwith transmit to the resi
dent magistrate of every district through which the rail
way passes, the particulars received. 

(2) 1rhe like procedure shall be observed mutatis mu
tandis whenever a person appointed to act as constable 
is dismissed under the last preceding section. 

(3) Every notice under this section shall be transmit
ted within one week after the date of appointment or 
dismissal as the case may be. 

( 4) The. magistrate shall record all such appointments 
and dismissals in such form as the Attorney-General may 
direct. 

Powers and area of jurisdiction of Constables and 
penalty for breach of duty. 

58. (1) Every person appointed as aforesaid to act as 
ccustable shall, after taking the o.ath or making the 
solernn declaration aforesaid and until dismissed, have aU 
the powers conferred by law upon police constables on 
.an[l_ in connection with the railways in whatever district 
of the Colony situate and in all places not more than one
quarter of a mile distant from the railways. 

(2) Every such person who is guilty of a neglect or 
l>reach of duty in his office of constable shall be liable on 
.conviction to a fine not exceeding twenty-five pounds or, 
in default of payment, to imprisonment for a period not 
.exceeding two months. 

Title and date of operation of Act. 

59. This Act may be cited for all purposes as The 
Railways Regulation Act, 1908, and shall not come into 
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Lijst van aanstellingen en ontslag van spoorweg konstabeis 
aan magistraat te worden gezonden. 

57. (1) vVanneer een a.anstelling door een magistraa t 
krachtens het laatst voorafgaande artikel is gedaan dan zal 
hij onmiddellijk aan de Administratie kennis geven van 
den naam en de beschrijving van den persoon, die aange
steld is., alsook van den datum der a,anstelling; en de Ad
ministratie zal, na ontvangst van de kennisgeving, onmid
dellijk aan den resident magistraat van elk district, waar
door de spoorweg loopt, de ontvangen bijzonderheden toe
zenden. 

(2) Een zelfde procedure zal mutatis mutandis worden 
gevolgd wanneer een persoon, die aangesteld · is om als
konsta bel dienst te doen, krachtens het laa.st voorafgaandc
artikel ontslagen is. 

(3) Elke kennisgeving onder dit artikel zal worden ver
zonden binnen een week na den datum der a.anstelling of 
van het onslag, al naar het geval moge zijn. 

(4) De magistraat zal elke zoodanige aanstelling en ont .. 
slag in zoodanigen vorm opteekenen als de Procureur· 
Generaal moge gelasten. 

Macht en jurisdictie van konstabels en strajjen voor plichts. 
overtreding. 

58. (1) Elk persoon die aldus is aangesteld om dienst te 
doen als konstabel zal, na het afleggen van den eed of van 
de plechtige verklaring voornoemd en totdat hij ontslagen 
wordt, al de mach ten bezitten volgens wet verleend aan 
politie konstabels op en in verband met de spoorwegen, 
in welk distrikt van de Kolonie ook gelegen, en in aile 
plaatsen niet meer dan een kwart mijl van den spoorweg 
verwjjderd. 

(2) Elk zoodanig persoon, die in zijn hoedanigheid als 
konstabel schuldig is aan een verzuim of aan plichtsover
treding, zal, indien schuldig bevonden, onderhevig zijn aan 
een boete, vijf en twintig pond niet te bovengaande, of, bij: 
gebreke van betaling, aan gevangenisstraf voor een tijd
perk, twee maanden niet tB hoven gaande. 

Titel en datum van inwerkingtreding der Wet. 

59. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aange
haald als de "Spoorweg Reglem.ent vVet van 1908" en zal 
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operation unless and until the Governor shall have de· 
clared by proclamation in the Ga.zette that it is His 
Majesty's pleasure not to disallow the same, and there
after it shall come into operation on such date as the 
Governor may by like proclamation declare. 

FIRST SCHEDULE. 

Horses ........... . 
l\!Iules ........... . 
Cattle ........... . 
Donkeys .............. . 
Sheep, Goats and Pigs 
Ostriches ........... . 
Dogs ................. . 
Turkeys and Geese .. . 
Fowls and other Poultry, 

Hares. Cats, and Birds 
not otherwise specified 

Pigeons, Guinea Pigs and 
Rabbits ............. .. 

£25 ............... per head. 
£20............... '' 
£12............... " 
£8 ............... '' 
£1 ··············· '' 
£12 .............. . ,, 
£2 .............. . 
15 Shillings .. . 

5 Shillings ... 
" 

2s. 6d ........... . 

SECOND SCHEDULE. 

Articles to be declared and insured. 

(a) Gold and silver, coined or uncoined, manufactured 
-or unmanufactured. 

(b) Plated articles. 

(c) Cloths and tissue and lace of which gold or silver 
·forms part, not being _the uniform or part of the uniform 
-of an officer, soldier, sailor, police officer or consta.ble or 
person enrolled as a volunteer under any Volunteer Corns 
Statute, or of any public officer, British or foreign, en
-titled to wear uniform. · 

(d) Pearls, precious stones, jewellery. 

(e) watches' clocks and timepieces of every descri p
tion. 
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niet in werking treden tenzij en alvorens de Gouverneur 
bij proclamatie in de Staatscourant zal hebben verklaard, 
dat het Zijne Majesteit heeft behaagd dezelve niet af te 
keuren, en daarna zal zij in werking treden op zulk een 
datum als de Gouverneur bij dergelijke proclamatie moge 
verklaren. 

EERSTE SCHEDULE. 

Paarden 
Muilen 
Vee 
Ezels 

£25 ............... per stuk. 
£20 ............... '' 
£12 ............... '' 
£8 ................ '' 

Scha pen, Bokken en 
Varkens £1. .............. . 

Struisvogels . . . £12 .............. . 
Honden £2 .............. . 
Kalkoenen en Ganzen 15 Shillings .. . 
Hoenders en ander Pluim-

vee, Hazen, Katten en 
Vogels, niet anderszins 

vermeld 5 Shillings .... 
Duiven, Guineesche bigget

jes en Konijnen ... 2s. 6d ....... . 

TWEEDE SCHEDULE. 

'' 
" 
" 
" 

" 

" 

A rtikelen welke moe ten worden gedeclareerd en 
verzekerd. 

(a) Goud en zilver gemunt of ongemunt, bewerkt of 
onbewerkt. 

(o) Vergulde of verzilverde artikelen. 
(c) Kleeden en weefsel en band welke gedeeltelijk 

van goud of zilver zijn, niet zijnde de uniform of een 
gedeelte van de uniform van een officier, soldaat, mat
roos, politiebeambte of konstabel of persoon ingeschreven 
als vrijwilliger onder eenig Vrijwilliger Korps Wet. of 
van eenig openbaar ambtenaar, iJ3ritsch of buitenlandsch, 
gerechtigd uniform te !ftragen. 

(d) Paarden, edelgesteenten, juweeleH. 
(e) Horloges, k1okken en uurwijzers van eenigen 

aard. 
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(/) Government securities. 
(g) Government stamps. 

_ (h) Bills of exchange, promissory notes, bank notes, 
and orders or other securities for payment of money. 

(i) 1\:laps, plans, writings and title deeds. 
(j) Paintings, engravings, lithographs, photographs, 

-carvings and other works of art. 
(k) Art pottery and all articles made of glass, china 

or marble. 
(Z) Silks in a manufactured or unmanufactured state, 

and whether wrought up or not wrought up with other 
- materials. 

(m) Shawls. 
(n) Lace, furs and feathers. 
(o) Ivory, ebony and sandalwood. 
(p) Musk, sandalwood oil and other essential oils 

used in the preparation of perfumes. 
(q) Musical and scientific instruments. 
(r) Any article of special value which the Gove.rnor 

may by notice in the Gazette add to this Schedule. 
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(/) Gouvernem·ent securiteiten. 
(g) Gouvernement zegels. 

301 

(h) W isseis, promesses, banknoten, en orders of an
dere securiteiten v;oor betaling van geld. 

(i) Kaarten, ontwerpen, geschriften en eigendoms
stukken. 

(j) Schilderstukken, gravures, lithografieen, foto's~ 
snijwerk en andere kunstvoortbrengselen. 

(k) Kunst-aardewerk en aile artikelen gemaakt van 
glas, porselein of marmer. 

(l) Zijde in bewerkten of onbewerkten sta.at, en al of 
niet opgewerkt met andere materialen. 

(m) Sjaals. 
(n) Kant, bont en verderen. 
(o) Ivoor, ebbenhout en sandelhout. 
(p) Muskus, sandelhout-olie en andere vluchtige 

olieen gcbruikt bij de bereiding van reukwaren. 
(q) Muziek- en wetenschappelijke instrumenten. 
(r) Eenig artikel van bijzondere waarde hetwelk de 

Gouverneur bij kennisgeving in de Staatseourant aan deze 
Sehedule mag toevoegen. 
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AcT No. 30 of 1908.] [Took effect 5th September, 1908. 

ACT 
To Amend the Law relating to the Payment of Transfer Duty. 

(Assented to 1st September, 1908.) 

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 Orange River 
Colony as follows :-

Definition qf "the Principal Law." 

1. In thi::; Act the term "the principal law" shall mean 
the "Transfer Duty Ordinance, 1906:' 

Provisions as to the date for payment of transfer 
duty in certain cases. 

2. Notwithstanding anything to the contrary contained 
in section ten or elsewhere in the principal law. 

In c.ase of consideration payable on happening of a 
fuiuTe contingency. 

(1) Whenever in any agre~ment for the sale, lease, ex
change, donation or other transaction in respect of the 
alienation of fixed property it shall be agreed that upon the 
happening of an uncertain future event any valuable con
sideration shall be given in respect of the said property 
the following provisions shall apply :-

(a) in addition to any transfer duty payable be
fore transfer upon the ascertained value of the 
said property under the principal law transfer 
duty shall become due and payable on the amount 
of the said consideration within six months 
from the date of the happening of the said event 
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·vVET No. 30 van 1908.] [Trad in werking 5 .Sept. 1908. 

WET 
1 ot Wij.ziging van de Wet in zake Betaling van Hererecht. 

( Goedgekeurd 1 Septe1nber 1908.) 

Zij bet bepaald door Zijne Majesteit de Koning nwt 
ad vies en konsent van de W etgevende Raad en de \Vet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie n ls 
volgt :-

Bepaling van "de Hoofdwet." 

1. In deze \Vet betekenen de woorden "de Hoofdwet" 
de "Hererecbt Ordonantie, 1906., 

Bepaling aangaande datum van betaling van hererecht 
in zekere gevaUen. 

2. Niettegenstaande het bepaalde in sektie tien of elders 
van de boofdwet 

In geval van konsideratie betaalbaar bij vervulling 
van een voorwaarde 

(1) W anneer bij een overeenkomst van verkoop, ver
huring, ruil, scbenking of andere recbtshandeling ter zake 
van vervreemding van vastgoed bepaald is dat bij bet 
plaatsgrijpen van een onzekere toekomstige gebeurtenis 
een op geld waardeerbare konsideratie ten aanzien van 
zodanig goed gegeven zal worden, zij n de volgende he
paling en van toe passing :- · 

(a) benevens bet ingevolge de boofdwet vo6r ont
yangst van transport op de tot zekerbeid ge
brachte waarde van bet vastgoed verschuldigd 
bererecbt, is berereeht verscbuldigd en betaal
baar op het bedrag van de konsideratie voormelcl_. 
binnen zes maanden va.naf de datum van bet 
plaatsgrijpen van cle gebeurtenis en bij gebreke 
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I • 
should the same take place and 1n default of such 
payment the provisions of section ten of the 
principal law in respect of fines and interest 
shall apply as if the said date were the date of 
the transaction for the purpose of effecting a 
change of ownership in the said property. 

(b) The Registrar of Deeds shall before transfer of 
the said property be passed require from the per
son obtaining the same such security as to the 
Registrar may seem fit for the future payment 
of any transfer duty which may become due as 
aforesaid in case of the happening of the said 
event. 

· In case of nude property bequeathed to a descendant. 

(2) Whenever any fixed property is taken over from 
the estate of a deceased person under the terms of a will 
whereby the nude property is bequeathed to a descendant 
of the deceased and the usufruct thereof to another per
son for life or any limited period and after the death of 
th~ usufructuary or at the termination of the said period 
to the said descendant the date of the transaction the ob
ject of which was to effect a, change of ownership in the 
said nude property shall for the purpose of the payment 
of any transfer duty on such nude pronerty be deemed to 
be either 

(a) the date on which such descendant acquires a 
present rjght to the full ownership of such pro
perty; or 

(b) the date on which he enters into any agree
ment for effecting the alienat~ion or mortgage of 
such nude property ; or 

(c) the death o£ such descendant 
whichever may be the earlier ; provided always that 
nothing in this sub-section contained shall be deemed to 
entitle any person to obtain transfer of any property liable 
to the payment of transfer duty before such duty has been 
paid. 
In order to prevent default tender of transfer duty to be 

accompanied by solentn decla1'ations. 

3. The provisions of sub-section (a) of section ten of the 
principal law shall not apply unless when tender is made 
thereunder, the appropriate forms of Solemn Declaration 
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van betaling daarvan zijn de bepalingen van sek
tie tien van de hoofdwet betrekkelik boeten en 
interest van toepassing, alsof de datum voormeld 
rle datum van de recht.shandeling was die strek
te om een eigendomsovergang van bet vastgoed, 
te bewerkstelligen 

(b) De Registrateur van Akten, alvorens transport 
van bet goed te verlenen, vordert van hem, die 
zulks verkrijgt, een naar bet oordeel van de Re
gistrateur genoegzame zekerheidsstelling voor de 
toekomstige betaling van bet hererecht dat al~ 
voormeld verschuldigd mocht worden bij bet 
plaatsgrijpen van de gebeurtenis. 

vVaar het blote eigendom a(tn een afstammeling 
v ermaakt is. 

(2) W anneer vastgoed uit de boedel van een overledene 
overgenomen wordt ingevolge uiterste wilsbe.schikking 
waarbij bet blote eigendom aan een afstammeling van de 
overledene en bet vruchtgebruik daarvan aan een ander 
voor bet leven of voor een beperkte tijd vermaakt wordt, 
en na het overEjden van de vruchtgebruiker of bet ver
strijken van de tijd voormeld, aan de afstammeling, wordt 
voor de beta ling van hereve~ht on bet blote eigendom. de 
datum van de rechtshandeling die strekte om de overdracht 
van bet bloot eigendom op een ander te bewerkstelligen, 
geacht te zijn, of 

(a) de datum waarop de afstammeling een tegen
woordig recht tot de volle eigendom van zodanig 
goed verkrijgt ; of 

(b) de datum wa.arop hij een overeenkomst aangaat, 
strekkende tot vervreemding of onderzetting van 
bet blote eigendom ; of 

(c) de dood van de afstammeling 
al naar gelang wat bet eerst voorvalt; met dien verstande, 
steeds, dat niets in deze subsektie vervat geacht wordt 
iemand 1het recht te verlenen to't verkrijg-ing van transport 
van een .aan hererecht onderhevig eigendom, alvorens het 
hererecht betaald is. 

Ter vermifding 1:an de gevolgen 1:an verzuim aanbod ran 
hererechten vergBzeld te zifn van plechtige verklaringen. 

3. Ret bepaalde bij sub-sekt~e (a) van sektie tien van de 
Hoofdwet is niet van toepassing, tenzij aanbod van beta-
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duly completed as provided in section fourteen of the said 
Law are at the same time filed with the RecejYer of 
Revenue. 

Provision in case of Inheritances ab intestato. 

4. (1) Where fixed property or any lease acquired either 
by inheritance, legacy, buying in or taking over from the 
estate of a deceased person has to be registered in the 
name of a descendant who is also an heir ab intestato of 
such deceased person no duty shall be payable in respect 
of the transfer of such fixed property or lease unless the 
value thereof at the date when the right to have the same 
registered in his name vests in such descendant be greater 
than the value of his share ab intestato in the whole of 
the estate of the deceased in this Colony would have 
been at the said date, in which event transfer duty shall be 
payable only on such excess of value. 

(2) Section thirt'y-one of the principal law shall be and 
is hereby repealed. 

Title. 

5. 'l'his Act may be cited as the "Transfer Dnty 
Amendment Act, 1908. '' 
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ling in termen daarvan gedaan is, de toepasselike formulie
ren van Plechtige Verklaring behoorlik overeenkomstig 
de be paling van sektie veertien van de voormelde Wet 
ingevuld en bij de Ontvanger van Belastingen ingeleverd 
zijn. 

Bepalingen betreffende Erfenissen ab intestato. 

4. (1) W anneer vastgoed of een huurovereenkomst door 
erfenis, vermaking inkoop of overname uit de boedel 
van een overledene verkregen, t.en name van een afstam
meling, die tevens erfgenaam ab intestato van de overle
dene is, geregistreerd moet worden, is geen hererecht voor 
bet transport van zodanig vastgoed of huurovereenkomst 
verschuldigd, tenzij de waarde daarvan op het tijdstip, 
waarop het recht om zulks te zijnen name geregistreerd 
te hebben door de afstammeling verkregen is, groter is 
dan de waarde van zijn ab intestato aandeel in de geheele 
boedel van de overledene in deze Kolonie op het tijdstip 
voormeld zoude geweest zijn, zullende in zodanig geva} 
hererecht slechts op de meerdere waarde verschuldigd zijn. 

(2) Sektie een-en-dertig van de Hoofdwet wordt en is 
bij deze herroepen. 

Benaming. 

5. Deze vVet wordt aangehaald als de "Hererecht 
\Vijzigingswet, 1908." 
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A·cT No. 31 of 1908.] [Took effect 5th September, 1908. 

ACT 
To ma.ke . further. provision for preventing the spread of the 

disease among cattle known as East Coast Fever. 

(Assented to 1st September, 19,08.) 

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 
Crange River Colony as follows :-

Definitions. 

1. In this Act unless inconsistent with the context : 

"The Disease" shall mean the disease known as 
Rhodesian Redwater, East Coast FeYer or Tick 
Fever, and shall include any other disease 
amongst ca,ttle or live stock which the Governor 
may from time to time by Proclamation deter
mine. 

"InfPcted Area" Rhall mean any area which the 
Governor shall by Pr:oclamation under the pro
visions of section twelve of the Animal Diseases 
Ordinance 1903 declare to be infectecl. with th~ 
disease. 

"l\1inister" shall mean the l\/[injster of Works, J~ands 
and l\/[ines and shaH include in addition to the 
person holding that office a,ny person generally 
or specially authorised by such person to carry 
out the provisions of this Aet. 

"Fence'' shall mean a substantial stock proof fence 
with gates at places where it crosses public or 
private roads. 
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WET No. 31 van 1908. J [Trad in werking 5 Sept. 1908. 

WET 
Houdende verdere maatregelen tot het tegengaan van de ver= 

spreiding van de veeziekte genaamd Oostkustkoorts. 

( Goedgekeurd 1 September 1908.) 

Z.ij bet bepaald door Zijne Majesteit de Koning met 
advws en konsent van de Wetgevende Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als 
vo1gt :--

Woordbepalingen. 

1. In deze vVet mits niet onbestaanbaar met de samen
hang 

''De ziekte'' betekent de ziekte bekend onder de naam 
van Rhodesiaans Rooiwater, Oostkustkoorts of 
Tickkoorts en sluit in elke andere ziekte van vee 
of levencle have die de Goeverneur van tijd tot 
tijd bij Proklamatie mocht va.ststellen. 

"Besmet Terrein" betekent een t,errein dat de Goe
verneur by Proklamatie overeenkomstig bet bij 
sektie twaalf van de Diereziektenordonantie, 
1903, bepaalde voor besmet met de ziekte . ver
klaa,rt. 

"l\1inister" betekent de Minister van \Nerken, Lan
den en Mijnen en omvat, behalve de persoon die 
dat ambt bekleedt, een ieder aan wien door 
zodanig pe·rsoon bij algemene of biezondere vol
macht de handhaving van de bepalingen van deze 
vVet opgedmgen is. 

"Omheining" betekent een stevig gebouwde veevaste 
omheining met hekken op plekken waar zij de 
publieke of private wegen kruist. 
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"Owner" shall m·ean the registered owner of any 
farn1. 

''Farm'' shall include any farm or portion of a farm 
native reserve or portion thereof or area under 
the control of a Municipality or Village Manage
ment Board. 

1.! inister may cause Farms in infected area to be fenced. 

2. For the purpose of preventing the spread of the 
disease it shall be lawful fo;r the Minister to cause to be 

· erected fences along the boundaries of any farm or farms 
within an infected area. The specifications of any such 
fence shall be such as may be determined by the Th1inister. 

Cost of erection of fences on boundaries of farms. 

3. The cost of erecting any such fence along the boun
daries of any farm shall be defrayed out of moneys voted 
by the Parliament; provided that when such fence is no 
longer required for the purposes of this Act the same may 
be removed by order of the l\1inister, unless the owner or 
owners of the farms so fenced desire to take over such 
fence for such price and upon such terms and .conditions 
as may be agreed upon with the Minister. 

Power to Minister to fence off roads and areas of Colony 
and to erect a double line of fence on the boundaries 

of the Colony. 

4. (1) The Minister may cause to be fenced : 

(a) any roads whether public or private traversing 
any part of the Colony ; 

(b) any area in the Colony marked off from any 
other part of the Colony ; 

(2) The Minister may cause to be erected· in respect 
of any boundary fence falling under the provisions of the 
Colonial Bounda·ries Fencing Ordinance, 1907, a seoond 
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"Eigenaar" betekent de, geregistreetrde eigenaar van 
een plaats. 

"Plaats" omvat een plaats, een gedeelte van een 
plaats, een kleurlingsreserve of gedeelte ervan of 
bet terrein onder bet gezag van een Municipali
teit of Dorpsbestuur. 

Minister lean plaatsen in besmet terrein do en 
omheinen. 

2. Ter voorkoming van de verspreiding van de ziekt.e 
is de Minister bevoegd langs de grens.Iijnen van een plaats 
of plaatsen binnen een besmet terrein ombeiningen te doen 
opricbten. 

De specifi.katies van zodanige ombeiningen worden door 
de l\1:inister nader bepaald. 

Oprichtingskosten van grensomheiningen van plaatsen. 
3. De oprichtingskosten van de omheining langs de 

grenzen van een plaats worden bestreden nit gelden 
door het Parlement toegestaan; met dien verstaande dat 
wanneer de ombeining niet Ianger voor de doeleinden 
van deze Wet benodigd is, dezelve op last van de Minis
ter kan worden verwijderd, tenzij de eigenaar of eigena
ren van de aldus omheinde plaatsen de ombeining voor 
zulke prijs en onder zulke bepalingen en voorwaarden 
als onderling met de Minister overeengekomen mocht 
worden wcnsen over te nemen. 

Bevoegdheid van Minister wegen en terreinen in 
Kolonie af te heinen en een dubbele heining op de 

grenslijn van de Kolonie op te richten. 

4. (1) De Minister kan 
(a) wegen, hetzij private of publieke, die een of 

ander deel van de Kolonie doorkruisen; 
(b) een terrein in de Kolonie, dat van een of ander 

deel van de Kolonie afgescbeiden is, 
doen afbeinen. 

(2) De Minister kan ten aanzien van een grena'Jm
beining vallende onder de bepalingen van de 
Koloniale Grensombeinings Ordonantie 1907 een 
tweede omheiningslijn binnen deze Kolonie op 
zulke q,fs:tand van de grensomheining als hij raad-
Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



307 PREVE:\TION OF E.-\ST CO.-\ST FEVER. 

line of fence within this Colony at such dis.t.ance from the· 
said' bounda.ry fence a.s he may deem necessary, and the 
provisions of the said Ordinance and any regulations made· 
thereunder .shall so far as may be apply to the ~said second 
line of fence a1s :if the same were a boundary fence in the· 
meaning of the said Ordinance. 

(3) In respect of the said fences and the area enclosed 
between them the Governor may make alter and repeal 
regulations and prescribe penalties for the contravention 
thereof: 

(a) excluding the possession and prohibiting the 
use for any purposes of the said area; 

(b) prohibiting the entry into or passing through the 
said area of any person; or any stock ; 

(c) for the confiscation and destruction or other dis
posal of any stock found in the said area ; 

(d) for the complete control of the said fences and 
the said area and the carrying into effect of any 
regula.tions framed in respect thereof by the 
police or any pemon appointed by the Governor 
in that behalf. 

( 4) The cost of any fence erected under the powers of 
this section shall be defrayed entirely out of the moneys 
voted by the Pa,rliament for the purposes of this Act, and 
in case the owner or occupier of any farm whereon such 
second line of fence is erected shall prove to the satis
faction of the l\1inis.ter of Agriculture that he has suffered 
any direct loss or damage by reason of the construction 
thereof by being deprived of the use of the area enclosed 
as aforesa,id or otherwise the Government shall pay such 
compemmtion for the same as the said lVEn1ster may deem 
reasonable. 

Provisions as to the maintenance ancl control of fences of 
an infected area. 

5. Whenever any infected area :has been fenced off in 
accordance with the provisions of this Act and during the 
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zaam oordeelt doen opricbten, zullende het bii de 
voorzegde Ordonantie of ingevolge dezelfde vast
gestelde regula ties bepaalde, zover doenlik, op 
deze tweede omheining.slijn van toepassing zijn, 
also£ dezelve een grensomheining was in de zin 
van de vermelde Ordonantie. 

(3) Betreffende de bedoelde omheiningen en bet door 
dezeJve omsloten terrein kan de Goeverneur re
gulaties vaststellen, wijzigen en intrekken als
mede strafbepalingen ter zake van overtreding 
ervan voorschrijven : 

(a) waarbij bet vermeld terrein aan het bezit ont
trokken en bet gebruik ervan voor welk doel ook 
ontzegd wordt ; 

(b) ·waarbij het betreden van of trekken door vermeld 
terrein door personen of van vee ontzegd wordt; 

(c) regelende de verbeurdverklaring en afmaking van 
vee binnen voormeld t,errein aangetroff,en, of de 
wijze waarop ander~ins erover beschikt zal wor
den; 

( cl) tot handhaving door de politie of te dier zake door 
de Goeverneur aangestelde personen van de vol
ledige kontrole over de vermelde omheiningen 
alsmede over bet genoemd terrein en ter uit
voering van desbetreffende regulaties. 

( 4) De kosten van een krachtens deze sektie onqe
gerichte omheining worden geheel en al bestre
clen uit gelden door het Parlement ter uitvoering 
van deze Wet toegestaan, en in geval de eigenaar 
of bewoner van een plaats, wanneer zulk tweede 
omheiningslijn opgericht is ten genoege van de 
lvlinister van Landbouw bewijst, dat bij ten ge
volge van de oprichting ervan rechtsreeks verlies 
of schade geleden heeft, hetzij uit hoofde van 
onttrekking van het gebruik van het overeen
komstig voorgaande omsloten terrein of ander
zins, zal het Goevernement een naar het oordeel 
van de bedoelde l\iinister redelike schadever · 
goeding daarvoor uitkeren. 

Regeling van het onderhoud en kontrole in zake 
omheiningen van besmet terrein. 

5. \Vanneer een besmet terrein uvereenkomstig de be
palingen van deze \Vet .afgeheind is en gedurende de tijd 
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time that the Procla.mation declaring the said area to be 
infected shall be in force and effect 

(1) the provisions of section five of the Colonial 
Boundaries Fencing Ordinance, 1907, shall 
mutatis mutandis apply as if the fences were 
boundary fences within the meaning of the said 
Ordinance?'· 

(2) The Governor may make alter and repeal such 
regulations as he may deem necessary to autho
rise and enable the police of the Colony or other 
per:sons appointed by him in that behalf to enter 
any land remove amy obstacle or obstructions 
and take such other steps as in such regulations 
may be set forth to effectively guard and patrol 
such fenoe for any of the purposes contemplated 
in section twelve of the Animal Diseases Ordi
nance 1903 or any regulations framed there
under and m.ay by such regulations impose 
penalties fo~ the contravention thereof or for the 
obstruction or hindra-nce of the police or such 
other persons in carrying out their duties. 

(3) The Minister may by notice in the Gazette, a 
copy whereof shall be delivered at the principal 
homesteads of the farms whereon such fences 
a:ve ereded, deda.re any g.a,tes in the said fences 
to be closed and may cause the.same to be effec
tively fastened a.nd secured, and any person re
opening such gates or removing or damaging 
such fastenings shall be deemed to have wilfully 
da.mag·ed the said fence and to fall under the pro
visjons of s~ection five of the said Colonial Boun
daries Fencing Ordinance, 1907. 

Power to order removal of stock from adjoining areas. 

6. (1) The Minister of Agriculture may order any 
stock to be removed from an area adjoining an infectPd 
area. 

(2) Any person faihng to comply with an order of 
the Minister of Agriculture made under this section or 
resisting pr obstructing any person lamulLy carrying 
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.dat de Proklamatie waarbij het terrein voor besmet ver
Jdaard wordt van kracht is 

(1) is het bij sektie vijf van de Koloniale Grensom
heinings Ordonantie 1907 bepaalde mutatis 
mutandis van toepassing alsof de omheiningen 
grensomheiningen waren in de zin van vermelde 
Ordonantie 

(2) kan de Goeverneur regulaties vaststellen wijzig
en en intrekken die naar zijn oordeel vereist zijn 
om de politie van de Kolonie of andere door uem 
te dier zake aangestelde personen bevoegd te 
maken en in staat te stellen grond te betreden, 
hindernissen of belernmeringen uit de weg 
te ruirnen en andere bij zodanige regulaties 
voorgeschreven maatregelen te nemen strekkende 
totf bet doeltreffend bewaken en patroeljeren van 
zodanige ombeining voor de doeleinden beoogd 
bij sektie twaalf van de Die.reziekten Ordonantie, 
1907, of ingevolge dezelve vas,tgestclde regula ties 
en kan bij zulke regulaties straffen bepalen voor 
de overtreding ervan of voor het hinderen of be
lemmeren van de politie of zulke andere personen 
in de nakoming van hun plichten. 

·(3) kan de Minister bij kennisgeving in de. Staats
koerant, (een kopie waarvan in de hoofd-woon
stede van de plaatsen waarop de omheiningen 
opgericht zijn afgegeven wordt), een of andeT hek 
van de vermelde omheiningen gesloten ver
klaren en hetzelve op doelmatige wijze d~en 
sluiten en vastmaken, zullende een ieder die 
zodanig hek weer openmaakt of de sluiting ver
wijdert of beschadigt, geacht worden de om
he:lning opzettelik te hebben beschadigd en onder 
de bepalingen te vallen van sektie vijf van de 
gemelde Koloniale Grensomheinings Ordonantie 
1907. 

·Bevoegdheid om de verwijdering van vee uit aangrenzende 
terreinen te ge,lasten. 

6. (1) De Minister van Landbouw is bevoegd de ver
wijdering van vee van grond belendende aan een besmet
'terrein te gelasten. 

(2) Een ieder die in gebreke blijft een overeenkomstig 
·deze sektie gegeven last van de Minister van Landbouw 
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out such order, shall be guilty of an offence and liable" 
on conviction to a fine not exeeeding fifty pounds or 
in default of payment to imprisonment with or withont 
hard labour for a period not exceeding six months. 

Penalty for collecting or being in possession of cattle 
ticks with intent to spread disease. 

7. (1) Any person who shall in any infected area 
be found collecting cattle ticks with int-ent to spread any 
disease amongst cattle, shall be guilty of an offence and 
liable on -conviction to imprisonment with hard labour 
for a period not exceeding five years. 

(2) Any person who sha,11 in any part of this Colony 
be in possession of cattle ticks with the intent aforesaid· 
shall be liable on conviction to the penalties aforesaid. 

(3) The burden of disproving any such intent shall 
in any prosecution under this section be upon the ac
cused person. 

Flights of residence, graziruJ end watering in farour of 
persons patrolling or guarding fences. 

8. Whenever in respe-ct of any fence erected under the 
provisions of this Act or of the Colonial Boundaries Fen
cing Ordinance, 1907, provisions have been made by the 
Government for the guarding or patrolling of the said 
fence by the Police or other persons appointed in that 
behalf the following provisions shall apply :-

(1) ·The Minister for Agriculture or any person duly 
appointed by hi1n in that behalf may after consultation 
with the owner or occupier of any farm select an area 
on such farm not exceeding half a morgen in extent fqr 
the purpose of erecting a temporary residence for such 
police or other guards as he may deem necessary together 
with their horses and other necessary means of transport 
and other effects. 

(2) The said police or other guards shall have the right 
of occupation of such area during such time as the 
Minister may deem necessary for the purposes 
aforesaid and shall further have the right of grazing on 
any uncultivated land and of waterinP' their horses or 
draught animals during such time as aforesaid on any 
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op te volgen of zich verzet tegen of een persoon hindert 
bij d.e rechtmatig.e uitvoering van zoodanige last, js 
schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeeling 
gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig pond of 
bij wanbetaling n1et gevangenis met of zonder harde 
arbeid van ten hoogste zes maanden. 

Straf tegen het verzamelen of in het bezit hebben van 
veeluizen met het oogmerk om ziekte te verspreiden. 

7. (1) Een ieder die in een besmet terrein bij het ver
zamelen van veeluizen aangetroffen wordt met het oogmerk 
om ziekte onder vee te verspreiden, is schuldig aan een 
overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met gevan
genis met harde arbeid van teu hoogste vijf jaren. 

(2) Een ieder die in een of ander deel van de Kolonie 
in het bezit is van vee luizen met 1het voormeld oogmerk 
is bij veroordeeling onderhevig aan de voorschreven 
straffen. 

(3) Het bewijs van het nietb3staan van zoodanig oog
·merk rust in geval van een ver volging uit hoof de van deze 
sektie op de beschuldigde . 

. Woon-, Weide·- en Drenkrecht van OmheiningspatroelJes 
en Bewakers 'Can omheiningen. 

8. vV anneer ten aanzien van een ingevolge deze Wet 
of de Koloniale Grensomheinings Ordonnantie, 1907, 
opgerichte omheining door het Goevernement voorziening 
g8lnaakt is voor het bewaken of patroeljeren van de -om
heining door de Politic of andere te dier zake aangestelde 
personen zijn de navolgende bepalingen van toepassing :-

(1) De lV[inister van Landbouw of een daartoe be
hoorlik aangesteld persoon kan in overleg met 
de eigenaar of bewoner van een plaats een ter
rein van hoogstens een halve morgen op de 
pbats uitkiezen voor de oprichting van een 
tijdelike woning voor de naar zijn oordeel be
nodigde politic of andere bewakers m_et hun 
paarden en de andere vereiste transportmiddelen 
en verdere bencdigheden. 

(2) De politic en andere bewakers voormeld hebben 
het rech t van bewoning van zulk terre in zolang 
de Minister zulks voor de voorschreven doelein
den nodig acht en hebben voorts het recht om 
hun paarden of tTekdieren gedurende de voor-
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farm where they may be stationed or which they may visit 
in the course of their duties as such guards or patrols. 

(3) No compensation shall be paid in respect of such 
rights of occupation, grazing or watering as aforesaid ;: 
provided that in case more than three such persons are 
so stationeu on any farm or portion of a farm, compensa
tion shall be paid by the Government to the occupier 
thereof for the gTazing and watering thereon of the horses, 
of every additional person to such an :::u::ount as the J\1in
ister may deem equitable. 

Title. 
9. This Act may be cited aJ the " Prevention of East

Coast Fever (Fencing) Act, 1908. '' 
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melde tijd op de plaats waar zij hun standplek 
mochten hebben of die zij tijdens de uitvoering 
van hun plichten als bewakers of patroeljes 
mochten bezoeken, op onbebouwd land te doen 
weiden en te drenken. 

(3) Geen vergoeding is verschuldigd voor zulk 
woon-, weide- of drenkrecht. Met dien verstan
de da t in geval meer dan drie dergelike perso
nen op een plaats of gedeelte daarvan gesta
tioneerd zijn, door het Goevernement een naar 
bet oordeel van de Minister billike som bij 
wijze van vergoeding aan de bewoner daarvan 
voor bet weiden en drenken van de paarden van 
ieder verder persoon uitgekeerd zal worden. 

Benaming. 

9. Deze Wet mag wcrden aangebaald als de '' Voor
koming van Oostkustkoorts (Omheinings) Wet. 1908. 
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AcT No. 32 of 1908.] [Took effect 14th September, 1908. 

ACT 
To Consolidate and Amend the Law relating to the Burning of 

Grass. 

(Assented to 11th September, 1908.) 

BE IT EN ACTED by the King's Most Excellent 
~1ajesty by and with advice and consent of the Legislative 
Council and Legislative Assembly of the Orange River 
Colony as follows:-

De jinitions. 

1. In the interpretation of this Act 

"I..1ancl" shaH mean any landed property within this 
Colony not' being within the area of the surveyed 
erven of any town or village. 

''Grass'' shall include any grass, trees, herbage, bush, 
stubble or undergrowth, growing on or -attached 
1K:> any land. 

''Neighbour'' shall 1nean the resident owner or occu
pier or in his absence his agent or the person in 
charge, manager, headman or caretaker (if any) 
there resident of any land adjoining the boun
daries of any other land. 

Prohibition of grass burning exc.ept by owners or occupiers 
of land. 

2. No person shall set fire to or cause to be set on fire 
the grass on any land not being land owned or occupied 
by hi1n or unless he be authorised thereto by the owner or 
occupier of such land. 
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WET No. 32 ·van 190R] [Trad in werking 14 Sept. 1908. 

vVET 
Tot samenvatting en wijziging van de Wetsbepalingen in zake 

bet Verbranden van Gras. 

(Goedgekeurd 11 Septetnber 1908.; 

ZIJ .HE 'I, BEP AALD door Zijn 1\fajesteit de Koning 
met konsent en ad vies van de vV etgevende Haad en de 
W etgevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie 
als volgt :-

vVoordbepalingen. 

1. Bij het uitleggen V9;n deze vVet zal 
''Terrein'' betekenen een stuk grond in c1eze 

Kolonie, c1at niet binnen de uitgestrektheid van 
de opgemeten erven van een stad of dorp gele
gen 1s. 

"Gras" omvatten gras, bomen, weideveld, struik
gewas of kreupelhout, groeiende op of belendende 
aan een terrein.. 

HBuurman'' betekenen de verblijfhoudende eige
naar of bewoner of in zijn afwezen zijn agent of 
de opzichter, bestuurder, voorman of opzichter 
aldaar wonende, van een terrein belendende aan 
een ander terrein. 

V erbranden van gras aan allen behalve eigenaren of be
.woners van een terrein verboden. 

2. Niemand zal het gras op een terrein, niet zijnde een 
aan hem toebehorend of door hem bewoond terrein, of 
zonder machtiging van de eigenaar of bewoner van zulk 
terrejn, in brand steken of doen in brand steken. 
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Prohibition of grass burning by owners or occupiers, except 
after notice to neighbours. 

3. No person being the owner or occupier of any 
land ·or possessing grazing, agricultural or other beneficial 
rights over any land shall set fire to or cause or allow to 
be set on fire the grass within the boundaries of such land, 
unless he has previously given at least forty-eight hours' 
written notice thereof to all his neighbours. 

Prohibition of leaving lighted fires in open air. 

4. If any person shall at any time leave or 
abandon any fire which he may have ligh'ted or 
used in the open air on any land before the 
same shall be thoroughly extinguished he shall be 
guilty of a contravention of this section~ unless such 
fire has been lit for bona fide industrial or agricultural pur
poses such as brickmaking, kraal burning or the like, and 
proper precautions have been taken to prevent the same 
spreading, the onus of proof whereof shall in case of 
prosecution rest with the accused person. 

Penalties. 

:). Any person who shall contravene the provisiOns 
of any of the foregoing St~ctions shall on conviction for each 
oJfence be liable to a fihe not exceeding twenty pounds or 
in default of payment to imprisonment with or without 
hard labour for a period not exceeding three months; 
provided that neglect to give the notice required by Section 
{jhree hereof shall not constitute a contravention under the 
provisions of this Section, unless a~ctual damage has been 
caused to the adjoining property of any neighbour to whom 
the no·tice required by Section three has not been given. 

Jurisdiction. 

6. Courts of Resident Magistrate shall have jurisdiction 
to try any contravention of the provisions of this Act, and to 
inflict any of the penalties thereby prescribed. 

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



REGELING VAN GRASVERBRANDING. 312 

Verbranden van gras door eigenaren of bewoners 
verboden, tenzij na kennisgeving aan buurlieden. 

3. Geen eigenaar of bewoner van een terrein of 
bezitter van een weide-, bebouwings-, of ander gebruiks
recht op een terrein, zal gras binnen de grenzen van zo
danig terrein in brand steken, doen in brand steken of 
zulks toestaan 1 tenzij hij minstens acht-en-veertig uren 
te voren daarvan kennis in geschrifte aan al zijn buren 
gegeven heeft. 

Verboden om aangelegd vuur in open lucht te laten. 

4. Wanneer iemand te eniger tijd een vuur, dat door 
hmn in de open lucht op een terrein aangelegd of gebruikt 
mocht zijn, verlaat of aan zichzelf overlaat, alvorens het
zelve terdege geblust is, zal hij schuldig zijn aan een 
overtreding van deze sektie, tenzij het vuur voor 
bona fide nijverheids- of landbouwdoeleinden, als 
steenbakken, kraalbranden of iets dergeliks aange
iegd is en behoorlike voorzorgsmaatregelen genomen 
zijn om bet uitspreiden daarvan te voorkomen. zullende de 
bewijslast, in geval van recbtsvervolging, op de beschul
·digde rust en. 

Strafbepalingen. 

5. Een ieder, die de bepalingen van een van de 
voorgaande sekties overtreedt, wordt bij veroordeling voor 
ieder overtreding gestraft met geldboete van ten boogste 
twintig pond of bij gebreke van betaling met gevangenis 
met of zonder barde arbeid van ten boogste drie maanden ~ 
met dien verstande ecbter drut verzuim om de bij sektie 
drie voorgescbreven kennisgeving te do en, geen overtre
ding onder de bepalingen van deze sektie zal uitmaken, 
tenzij werkelike scbade aan bet aangrenzend eigendom 
-van een buunnan toegebracbt is, aan wien de bij s-ektie 
drie gevorderde kennisgeving niet gedaan is. 

J urisdiktie. 

6. Resident l\1agistraatsboven zijn bevoegd kennis te 
nomen van overtredingen van de bepalingen van deze Wet 
-en de daarbij bedreigde straffen op te leggen. 
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Civil remedy for damages done by illegal grass burning. 

7. Nothing herein contained shall be deemed to prohibit 
any person who has suffered material damage by reason 
of any contravention of this Act, bringing action for the 
recov.ery of the same in any Civil Court. ,. 

Repeal . 

. 8. The provisiOns of Chapter CXXV. of the Law 
Book, Law No. 2 of 1898 and section thirty-four of the 
Police Offences Ordinance, 1902, shall oe and are hereby 
repealed. 

Title. 

9. 1.'bis Act may be cited as the '' Regulation of Grass 
Burning Act, 1908." 
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Rechtsvordering voor schade veroorzaakt door wederrech
telik verbranden van gras. 

7. Niets hierin vervat wordt geacht een persoon, die 
ten gevolge van een overtreding van deze Wet materiele 
schade geleden heeft t.e beletten om dezelve in een Civiel 
Hof op te vorderen. 

H erroeping. 

8. De bepalingen van Hoofdstuk CXXV. van bet 
Wetboek, Wet No. 2 van 1898 en sektie vier-en-dertig 
van de Politieovertredingen Ordonnantie. 1902, worden en 
zijn hierbij ingetrokken. 

Benaming. 

9. Deze \Vet wordt aangehaald als de " Regeling van 
Grasverbranding Wet, 1908." 
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AcT No. 33 of 1908.] [Took effect 14th September, 1908 .. 

ACT 
To amend the Law relating to Resident Magistrates and Assistant 

Resident Magistrates, and to Legalise certain Deeds passed 
before Assistant Resident Magistrates. 

(Assented to 11th September, 1908.) 

Be it enacted by the King's Most Excellent Majesty bJI 
and with the advice and consent of the Legislative Council' 
and Legislative Assembly of the Orange River Colony as. 
follows:-

Additional powers conferred on Assistant Resident 
Magistrates. 

1. Every Assistant Resident Magistrate shall in addi
tion to the powers and duties conferred and impos-ed upon 
him by law have and exercise within the area of his. 
magisterial jurisdiction the powers by law conferred on 
Landdrosts or Resident Magistrates in respect of the fol
lowing matters:-

(a) In insolvency proceedings under Chg,pter 
CIV of the Law Book and any amendment there
of. 
(b) In receiving quitrent transfer and succession 
duties. 
(c) Under the Ad1ninistration of Estates. 
Ordinance, 1905. 

Legalization of Notarial Deeds heretofore passed before 
Assistant Resident Magistrates. 

2. Every notarial deed heretofore passed before an As
sistant Resident Magistrate in any district subsequent to· 
the repeal of Law No. 22 of 1898 shall be deemed to be as. 
valid and effectual as if the same had been passed before
t;he Resident Magistrate of the district. 
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WET No. 33 van 1908.] [Trad in werking 14 .Sept. 1908 .. 

WET 
Tot wijziging van de Wet betreffende Resident Magistraten en' 

· Assistent Resident Magistraten en tot wettiging van zekere 
Akten voor Assistent Resident Magistraten verleden. 

(Goedgekeurd 11 September 1908.) 

ZIJ HET BEP AALD door Zijn Majesteit de Koning 
met ad vies en konsenti van de W etgevende Raad gn de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als
volgt :-

V erdere bevoegdheden van Assistent Resident 
M agistraten. 

1. Onverminderd de bevoegdheden en plichten aan As
sist.ent Resident Magistraten bij een tans bestaande Wet 
toegewezen en opgedragen, bezittlen en oefenen zij binnen 
de uitgestrektheid van hun rechtsgebied de bevoegdheden 
uit aan Landdrosten of Resident Magistraten in zake de 
volgende onderwerpen toegekend :-

(a) op bet stuk van insolventie ingevolge Hoofd
stuk CIV van bet Wetboek of een wijziging er
van. 
(b) de ontvangst van recognitie, hererechten en 
suksessierechten. 
(c) bij de Boedelberedderingsordonantie, 1905. 

W ettiging van N otariele A kt.en -c66r deze roar Assistent 
Resident M a.gistraten verleden. 

2. N otariele akten vo6r deze voor een Assistent Resi
dent Magistraat van een distrikt na de herroeping van 
Wet No. 22 van 1898 verleden worden als even rechts
geldig en verbindend aangemerkt also£ zij voor de Resi
dent Magistraat van het distrikt verleden waren. 
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Appointment of Relieving Resident Magistrates artd 
Relieving Resident Magistrates' Clerks. 

3. The Governor may appoint such and so many persons 
as he may deem fit' to be Relieving Resident Magistrates 
,or Relieving Magistrates' Clerks within this Colony and 
,every such person shall be empowered to act as Resident 
lYfagistrate or Assistant Resident Magistrate as the case 
m~y be in any district or sub-district to which he may'for 
the time being be appointed as such by the Colonial 
Secretary by notice in the Gazette and during the period 
a.nentioned in such notice. 

Title. 

4. This Act n1ay be cited as the '' Resident Magistrates 
Amendment Act, 1908." 
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Aanstelling <can Resident JYI agistraten- V ervangers en 
Jir1 agistraatsklerken V ervangers. 

3. De Goeverneur kan zulke en zovele personen als hij 
wenselik oordeelt als Resident .l~dagistraten-Vervangers 
of .lVIagistraatsklerken- Vervangers in deze Kolonie aanste1-
len, zullende ieder zodanig persoon bevoegd zijn als Resi
dent .lVIagistraat of Assistent Resident Magistraat respek
tievelik in het distrikt of sub-distrikt te fungeren, waar
voor hij tijdelil~ als zodanig door de Koloniale Sekretaris 
bij kennisgeving in de Goevernements Koerant en gedu
rende de in znlke kennisgeving bepaalde tijd aangestelcl 
mocht worden, 

Benaming. 

4. Deze vVet wordt aangehaald als de " Resident J\fagis
traten Wijzigings \Vet, 1908." 
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AcT Nu. 34 of 1908.] [Took effect 14th September, 1908. 

ACT 
To Amend the Law relating to the Recovery of Petty Debts. 

(Assented to 11th September, 1908.) 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent 
Majesty by and with the admce and c;onsent of the 
Legislative Council and Legislative Assembly of the 
Orange River Colony as follows:-

Definition of" the principal law." 

1. In the interpreta,tion of this Act the expression ''the 
principal law" shall mean the "Petty Debts Recovery 
Ordinance, 1906." 

Repeal of section 9 and Schedule to principal law. 
2. Section nine of the principal law and the first 

Schedule to the sa,me shall be and are hereby repe11led. 

Forrn of Summons. 

3. Notwithstanding anything in section two of the 
principal law all summonses issued thereunder shall be in 
the form provided in the Schedule to this Act. 

Service of Summons. 

4. Service of sucn summonses shall be made by the 
plaintiff or any white male person of twenty-one years of 
age or upwards, employed by him in that behalf in like 
manner as is provided for the service of summonses in 
Schedule B to the Magistrates Courts Ordinance, 1902, or 
any la.w amending the same. 
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WET No. 34 van 1908. J [Trad in werking 14 Sept. 1908. 

WET 
Tot wijziging van de Wet betreffende de Invordering van 

Kleine Schulden. 

(Goedgekeurd 11 September 1908.) 

ZIJ RET ~p AALD door Zijne Majesteit den Koning. 
op en met bet advies en consent van den Wetgevenden 
Raad en de Wetgevende Vergadering van de Oranje Rivier 
Kolonie bepaald als volgt :-

Betekenis van ''de hoofdwet." 

1. Bij de ui.tlegging van deze Wet zal de uitdrukking 
"de hoofdwet" betekenen de "Invordering van Kleine 
Schulden Ordonantie, 1906. u 

H erroeping van sektie 9 en Biflage van de hoofdwet. 

2. Sektie neg.en van de hoofdwet en de eerste Bijlage 
daarvan worden en zijn hierbij ingetrokken. 

V orm van dagvaarding. 

3. NiettegenstaandP bet bepaalde bii sektie twee van 
de hoofdwet zullen aile ingevolge dezelve uitgereikte dag
vaardingen .~n de in de Bijlage van deze Wet voorgeschre
ven vorm ZIJIL 

Diening van dagvaarding. 
4. De diening van zulke dagvaardingen zal door de eiser 

of een te dier zake door hem aangesteld blank mannelik 
per.soon van een-en-twintig jaar of ouder, op soortgelike 
wijze geschieden als ten aanzien van de diening van 
dagvaardingen in Biilage B. van de Magistraatshoven 
Ordonantie, 1902, of een Wet tot wijziging daarvan voor
geschreven wordt. 
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Endorsement of Sumnwns. 

5. Every person serving such summons shall within 
three days at most after such service endorse thereon the 
dny of the month a.nd week of the service thereof and shall 
pai.·ticnlarly describe in such endorsement the manner of 
such service whether personal or otherwise and fa.iling 
snch endorsement the plaintiff shall not be at liberty tl) 
proceed by default. 

Proof of service. 

6. In case of proc~dure by default, the plaintiff shall 
show to the satisfaction of the Court either by the oral 
evidence or affidavit of the person by whom the summons 
was served that such summons has been duly served in 
accordance with law and has been properly endorsed 
within the time mentioned in the last preceding section· 

Service of other process. 

7. (1) All other process issued under the authority of 
the principal law, including any notice of trial issued by 
the Clerk under section eight of the sajd law, shall be 
directed to the Messenger of the Court, who shall in 
regard to the .execution and return of the same have and 
possess like powers as if the same had been issued under 
the general law in force in respect of Courts of Resident 
l\'Iagistra tes. 

(2) The costs in respect of the service and execution of 
any such process as in this Rection mentioned shall be such 
as rue provided in section fourteen of the Bills of Costs 
Ordinance, 1902. the service of notices of trial as afore
said being deemed equivalent to the service of summonses 
under the said section. 

Title. 

8. This Act may he cited as the ''Petty Debts Recovery 
Amendment Act, 1908." 
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Endossement van dagvaarding. 

5. Een ieder, die zulke dagvaarding client, zal binnen 
uiterlik drie. dagen na de diening de dag van de maand 
en week van diening daarvan daarop endosseren en zal in· 
zulk endossement bepaaldelik de wijze van diening, 
hetzij personlik of anderszins, beschrijven, zullende de· 
eiser desverzuimende niet bevoegd zijn bij verstek te pro
cederen. 

Bewijs van diening. 

6. In geval bij verstek geprocedeerd wordt, zal de eiser 
ten genoege van bet Hof, hetzij bij mondelinge getuigenis· 
of bee dig de verklaring van de persoon, door wien de dag
vaarding gediend werd, bewijzen, dat de dagvaarding be
hoorlik o;vereenkomstig wettelik voorschrift gediend en 
behoorlik binnen ne bij de voorgaande sektie vermelde tijci' 
geendosseerd werd. 

Diening van andere gerechtelike stukken. 

7. (1) Alle gerechtelike stukken krachtens de hoofdwet 
uitgereikt met inbegrip van de kennisgeving van verhoor 
door de Klerk ingevolge sektie acht van de rrenoemde wet· 
uitgereikt, worden a an de Gerechtsbode gericht,. 
die in zake de tenuitvoerlegging en het relaas daarvan 
gelijke bevo.egdheden zal hebben en bezitten, alsof de
z.elve ingevolge de geldende tot Resirtent Magistraatshoven· 
betrekkelike algemene wet uitgereikt waren. 

(2) De kosten van diening en tenuitvoerlegging van de 
gerechtelike stukken vermeld in deze sektie znllen dezelfde 
zijn a]s in sektie veertien van de Kostenrekeningen Ordo
nantie, 1902, voorgeschreven zijn, zullende de diening van 
kennisgevingen van verhoor als voormeld geacht worden 
met de diening van dagvaardingen krachtens de vermelde · 
sektie overeen te komen. 

Renaming. 

8. Deze Wet wordt aangehaald nlR de Invordering van· 
Kleine Schulden Wijzigingswet, 1908. 
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SCHEDULE. 

Form of Summons 

Court of the Resident Magistrate 
for the district of .................... . 

Between A.B ......................... , Plaintifi 
and 

C.D ......................... , Defendant. 

To C.D., of .............................. (describing him par-
·ticularly.) 

This is to command you that within .................. days 
:after the service of this summons you enter or cause to be 
entered an appearance in the Court of the Resident Magis
trate for the district of .. . .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. . . to answer 
A. B., of .............................. (describing his abode or 
place of business) in an action wherein the said A. B. 
·claims 

(a) the sum of £ ...... for goods sold and delivered; 
or 

(b) do. for money lent; 

(c) 

(d) 

do. 

do. 

or 
for work and labour done; 

or 
for rent due ; 

or 
(e) do. on an acknowledgement o.f 

·debt to A.B. signed by C.D. 
with costs of suit. 

Dated at .................. this ............ day of ....... .- ....... . 
·One Thousand Nine Hundred and ............................ . 

E .F., Clerk of the Court of the 

Resident Magistrate of ................. . 
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BIJLAGE. 

Formulier van Dagvaard-ing. 

Hof van de Resident 1fagistraa t 
voor het distrikt van ................. . 

Tussen A.B ...................... , .Eiser 

en 

C.D ...................... Verweerder. 

Aan C.D., van .................................................. -..... . 

Bij deze wordt gij gelast om'binnen .................. dagen 
na de diening van deze dagvaarding in bet Hof van de 
Resident Magistraat voor bet distrikt van .................... . 
te verscbijnen of verscbijning te d0en aantekenen, ten 
.einde u te verweren in een recbtsgeding, waarin A. B., 
van ........................... (bescbrijving van zijn woon- of 
bezigbeidsplaats) vordert 

(a) de som van £ ...... voor goederen verkocbt en ge-

(b) 

(c) 

{d) 

leverd; 

digd; 

do. 

do. 

do. 

of 
voor geld geleend _; 

of 
voor werk en arbeid verricbt: 

of 
voor buurpenningen verschul-

of 
(e) do. op grond van een schuldbe-

kentenis ten behoeve van A.B., getekend door C.D. 
met de kosten van het geding. 

Gedagtekend te . .. . . . . . . . .. . . . . . . deze ............... dag van 
............... ~ .. Een duizend negen bonderd en .......... ~. 

E. F., Klerk van bet Magistraatshof te ........ . 
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AcT No. 35 of 1908.] erook effect 1st November, 1908. 

ACT 
To provide for the better administration, control, support 

maintenance and advancement of education and educational 
institutions, both private and public of a primary and 
secondary nature. 

(Assented to 11th September, 1908.) 

Be it enacted by the King's 1Y1ost Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 
Council and Legislative Assembly of the Orange River 
Colony as follows :-

PRELil\iiN ARY. 

Repeal of Laws. 

1. Ordinances No. 27 of 1903, No. 29 of 1905, save 
and except sections 4 7, 48, 49, 50, 51, thereof, and No. 
18 of 1907, shall be and are hereby repealed; provided that 
any regulation made under any such Ordinance which 
is in force at the date of the taking effect of this Act so 
far as the same is not inconsistent with or repugnant to 
the provi8ions hereof shall be deemed to be a regulation 
made under this Act. 

Interpretation of terms. 

2. In this Act unless inconsistent with the context 
"Aided School" shall mean a private school in aid of 

which capitation grants are made subject to the 
conditions of this Act ; 

"board" shall mean a school board constituted under 
thi8 Act; 

"committee" shall' mean a school committee consti
tuted under this Act ; 
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\:VET No. 35 van 1908.] [Trad in werking 1 Nov. 1908. 

WE1' 
Ter voorziening in bet beter bebeer, bet toezicbt op, de onder .. 

steuning, bet onderhoud en de bevorderlng van onderwijs 
en inricbtingen van onderwijs, openbare en private van 
Iagere en middelbare aard. 

( Goedgekeurd 11 September 1908.) 

Zij bet bepaald door Zijn 1\Iajesteit de Koning met 
advies en konsent van de Wetgevende Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als 
volgt :-

INLEIDING. 

H erroeping van TV etten. 

1. Ordonantie No. 27 van 1903, No. 29 van 1905, 
met uitzondering van Sekties 47, 48, 49, ·50 en 51 ervan 
en No. 18 van 1907 worden en zijn bij deze herroepen, 
met dien verstande dat regulaties vast~esteld ingevolge 
voo:!."gaande Ordonanties, die van kracht zijn op de datum 
van bet in werking treden van dezc vVct, mits niet onbe
staanbaar of strijdig met de bepalingen van deze, zullen 
worden geacht regulaties te zijn vastgest.eld ingevolge 
deze \Vet. 

Uitleg van woorden. 

2. In deze Wet, tenzij onbestaanbaar met de samen
hang zal 

''Onderstennde Rchool'' betekenen een private 
school ten behoPve waar~an hoofdelike toelagen 
worden verleend met inachtneming van de be
palingen van deze Wet ; 

'' raad'' betekenen een schoolraad samengesteld 
ingevolge deze Wet ; 

"kommissie" betekenen ene schoolkommissie 
samengesteld ingevolge deze Wet ; 
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"Director" shall mean the Director of Education or 
any person lawfully acting in such capacity; 

"district" shall mean any one of thEt school districts 
into which this Colony is divided in accordance 
with the provisions of this Act ; 

"department" shall mean the Department of Educa
tion." 

''Governor'' shall mean the officer administering the 
government of this Colony acting by and with 
the advice and consent of the Executive Council 
thereof: 

''Inspector of Schools shall mean any Inspector of 
the Depart,ment appointed under any previous 
Ordinance or this Act or any person lawfully 
acting in such capacity; 

"matriculation examination" shall mean the matri
culation examination of the University of the 
Cape of Good Hope or an examination or a 
course of instruction deemed by thb Minister to 
be equivalent thereto; 

"Minister" shall mean the Attorney-General or such 
other Mini::;ter to whom the Governor may from 
time to time entrust the powers and duties oi 
this Act conferred and imposed on the l\1inister; 

"parent" shall mean the father of the child, and if 
there be no father the mother of such child, and 
if the father and the mother of a child be dead 
or absent from such child's usual place of resi
dence the person having actual custody or control 
of such child; 

"primary education" shall mean the instruction 
given to children in any <School up to and includ
ing the 6th Standard as prescribed by regula
tion; 

.-.primary school" shall mean any school at which all 
children in attendance follow the course of prim
ary education; 

"public class," "public institution," and "public 
school'' shall mean respectively a class insti
tution or school established and maintained or 
maintained at Government expense; 
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''Direkteur'' bctekenen de Direkteur van Onder 
wijs of een persoon deszelfs funktien wettelik 
waarnemend ; 

"distrikt" betekcnen een van de schooldistriktcu 
waarin deze Kolonie overeenkomstig de be
palingen van deze Wet verdeeld is ; 

"Departement" betekenen bet Departement van 
Onderwijs; 

''Goeverneur'' betekenen de ambtenaar die bet 
Regeeringsbeleid in deze Kolonie voert handelen
de op advies en met konsent van de Uitvoerende 
Itaad daarvan; • 

"Inspekteur van Scbolen" betekenen een inspek
teur van het Departement aangesteld bij een 
voorga,aJlde: Ordo([}J8Jlltie of bij deze Wet of een 
persoon deszelfs funkt,ien wettelik waarnemend ; 

'' Ma t·:Vikula tieexa.men'' betekenen bet rna trikula
tieexamen van de Universiteit van de Kaap der 
Goede Hoop of een examen of kursus van onder
wijs naar bet oordeel van de Minister daarmede 
gelijkstaande ; 

"Minister" betekenen de Staatsprokureur of ander 
Minister a.an wien de Goeverneur van tijd tot 
tijd de bevoegdheden en plicbten bij deze Wet 
aan de Minister toegekend en opgelegd mocht 
toevertrouwen ; 

''ouder" betekenen de vader van een kind of bij 
ontstentenis van de vader, de moeder van zulk 
kind, en mochten de vader en moeder van een 
kind overleden of afwezig zijn van de gewone 
verblijfplaats van zulk kind, de persoon onder 
wiens feitelike zorg of opzicbt bet kind staat; 

"lager onderwijs" betekenen bet onderwijs aan 
kinderen in ene school verstrekt tot en met de 
6de standerd, zoals bep.aald bij regulatie; 

''lager school'' betekenen ene school waarin aile 
schoolgaande kinderen de kursus van lager on
derwijs volgen; 

"Openbare Klas, Ouenbare Inricbting en Openbare 
School respektievelik betekenen ene klas 
inrichting of school ingesteld en onderhouden, 
.of onderhouden ten koste van het Goeverne
ment; 
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.,regulation" shall mean any regulation made under 
the provisions of this Act and from time to 
time in force ; 

"secondary department" shall mean a public 
school or department of such school at 
which the pupils in attendance follow a 
course of instruction extending beyond the 
course prescribed for a primary school up to and 
including the matriculation examination; 

'' secondary education '' shall mean a course of in
struction as followed at a secondary department. 

ccstandard" ~hall mean as the context shall require : 
(a) a course prescribed by regulation for any class or 

group of children or a course deemed by the 
Director to be equivalent to such prescribed 
course; 

(b) the class or group of children who are following 
such prescribed course or equivalent course. 

CHAPTER I. 

Central Control of Education. 

Establishment ~~ Education Department. 

3. (1) There shall be a department, to be kn::>wn as the 
"Education Department," in charge o£ which 
shall be an officer to be styled the "Director cf 
Education," appointed by the Governor and sub
ject to the direction 2.nd control of the Minister. 

Function of Education Department. 
(2) The function o£ the Education Department shall 

be the performance o£ all work necessary or in
cidental to the control o£ education bv t'he Gov
ernment o£ this Colony and the carrying out of 
any powers or duties that may be specially con
:f~rred or imposed on it by this Act or by regula
tion. 
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''Regulatie" betekenen ene regulatie vastgestold 
ingevolge de bepalingen van deze Wet en van 
tijd tot tijd van kracht; 

'' Middelbaar Departement '' betekenen een op~n· 
bare school of depar'tement van zodamge 
school waarin de scboolgaande leerlingen 
een kursus van onderwijs van uitgebreiden 
aard volgen dan de kursus voorgeschr.e· 
ven voor een Lagere School, tot en met het 
Matrikulatieexamen; 

"Middelbaar OnC!.erwijs" be.tekenen ee:n kursus van 
onderwijs gelijk gevolgd wordt in een middelbaar 
depart.ement. '' · 

"standerd" naar gelang van de samenbang be
tekenen :-

(a) een kursus voorgeschreven bij regulatie voor ene 
klas of groep van kinderen of een kursus die 
naar het oordeel van de Direkteur van gelijke 
waarde is als zulk voorgescbreven kursus ; 

(b) de klas of groep van kinderen die zulk voorge
schreven . .of gelijkwaardige kursus volgen. 

HOOFDSTUK I. 

Hoofdbestuur van Onderwijs. 
lnstelling van een Onderwijs Departement. 

3. (1) Er zal zijn een departement te worden genoemd 
het ''Onderwijs Departement", onder bestuur 
van een ambtenaar, die de titel voeren zal van 
"Direkteur van Onderwijs'', aangesteld door de 
Goeverneur en sta.ande onder de leiding en het 
gezag van ~e Minister. 

W erkkring van Onderwijs Departement. 
(2) De werkkring van bet Onderwijs Departement 

zal zijn bet verrichten van aile werkzaambeden 
vereist voor, of rakende bet bestuur van onder
wijs door het Goevernement van deze Kolonie 
en het uitoefenen en vervullen van aile bevoegd
beden en plichten, die betzelve uitdrukkelik bij 
deze Wet of bij regulatie toegekend of opgelegd 
mochten worden. 
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Appointment of Officers of the Education Department. 

4. (a) The Governor may from time to time appoint 
Inspectors of Schools and other officers to as
sist in the administration of the Department, who 
shall have such powers and shall perform such 
duties as may be conferred or imposed upon them 
by this Act, or by regulation or assigned to them 
by the Director in so far as the same are not in
consistent with this Act or any regulation. 

(b) Every Inspector of Schools or other officer hereaf
ter so appointed shall hold a certificate or shall give 
other sufficient proof of proficiency in both the 
English and the Dutch language qualifying him 
for the due and proper execution of the duties in 
connection with the office to which he is appoint
ed, except where the duties in connection with 
such office require a knowledge of one of these 
languages only. 

General Powers of NI inister. 

5. The J\1inister may from time to time 

(1) Establish or repair or make grants-in-aid 
o£ the establishment or repair o£ boarding hou~es 
and teachers' dwellings necessary to any public 
or aided private schools, classes or institutions; 

(2) establish or make grants in aid of such of the fol
lowing institutions as are constituted and admin
istered in manner approved of by the Minister : 

(a) any institution which makes provision for in
struction o£ a technical, scientific or advanced 
liter3,ry character; 

(b) public-school libraries; 

(c) orphanages : provided that grants in aid of the 
maintenance of the ~arne may include the main
tenance of the inmates thereof ; 

{d) institutions for the education and training of chil
dren who are mentally or physically deficient; 
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4. (a) De Goeverneur kan van tijd tot tijd Inspekteurs 
van Scholen en andere ambtenaren aanstellen 
om bij te staan in het beheer van het Departe
ment, die zulke bevoegdheden zullen hebben en 
zulke plichten zullen vervullen als hun bij deze 
Wet of bij regulatie toegekend of opgelegd of hun 
door de Direkteur toegewezen mochten wor
den, mit.s dezelve niet onbesta.anbaar zijn met 
deze Wet o£ een regulatie. 

(b) Iederl Inspekteur van Scholen of ander ambten~ar 
na deze aldus aangesteld zal in het bezit moeten 
zijn van een certificaa.t of ander voldoend bewijs 
van bekwaamheid in de Engelse alsmede de Hol
landse taal leveren, hem kwalificerende tot 
de behoorlike en degelike vervulling van de 
plichten verbonden aan de betrekking waarvoor 
hij a.angesteld is behalve wan'neer de plichten in 
verband met zulk ene betrekking kennis van 
slechts een van deze talen vereisen. 

Algem.ene bevoegdheden van Minister . 

. 5. De Minister kan van tijd tot tijd 
(1) doen oprichten of herstellen, of toelagen 

verlenen voor de oprichting of het her
stel van kosthuizen en ondertwijzerswon-
ingen benodigd voor openbare of on-
dersteunde private scholen, klassen of inrichtin
gen. 

(2) doen oprichten, of toelagen verlenen aan de na
volgende inrichtingen voor zo ver zij op een door 
de Minister goedgekeurde wijze ingericht en be
heerd zijn :-

(a) inrichtingen die voorziening maken voor op
leiding van vakkundige, wetenschappelike of ge
vorderd letterkundige a.ard. 

(b) openbare-school boekerijen. 
(c) weeshuizen : met dien verstande dat toelagen voor 

het onderhoud ervan mede het onderhoud van de 
daarin verpleegden kan insluiten. 

(d) inrichtingen voor de opvoeding en opleiding van 
kinderen die geestelik of lichamelik ten achteren 
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provided that grants in aid of the maintenance· 
of such institutions may include the maintenance· 
of the inmates thereof ; 

(3) provide for the conduct of all such examinations 
as are held under the supervision or control of 
the Department ; 

( 4) make such other provisions for the carrying on of 
public education as may be consistent with and 
not repugnant to the provisions of this Act. 

Bursaries. 

6. The Minister may from time to time provide funds 
or bursaries out of sums voted by Parliament for the 
purpose of education. 

(a) to assist in transporting children to the nearest 
public or aided private school which provides 
primary education, or in boarding them at or 
near any such school wherever situate; 

(b) to assist in providing children with secondary 
or industrial education at such schools as the 
Minister may determine, or in maintaining such 
children while attending any such school; 

(c) to assist in the maintenance of students who are 
undergoing a course o£ instruction or training 
entered upon in order to qualify themselves or to 
improve their qualifications as teachers in any 
school, class, or institution established, main
tained, or aided under this Act ; 

(d) to assist in the maintenance and education of 
Stunents who are pursuing their studies at any 
institution which affords £acilitiPs :for advanced 
education beyond the standard attained in any 
secondary scho0l, 

and may withdraw any such bursaries, provided always 
that the grant or withdrawal o:f any such bursary shall he 
in accordance with and subject to the conditions pre
scribefi by regulation. 
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zijn, met dien verstande dat toelagen voor bet 
onderhoud van zodanige inrichtingen mede bet 
onderhoud van de inwonende kinderen kan in
sluiten. 

(3) voorziening ma.ken voor het afnemen van alle 
examens die onder opzicht en leiding van bet 
Depa·rtement gehouden worden ; 

( 4) andere voorzieningen maken ter regeling van 
openbaar onderwijs, mits bestaanbaar en niet 
strijdig met de bepalingen van deze Wet. 

Beurzen. 

6. De Minister kan van tijd tot tijd fondsen of beurzen 
-stichten uit gelden ten behoeve van bet onderwijs door bet 
Parlement toegestaan 

(a) ten dienste van het vervoer van kinderen naar 
de naast gelegen openhM."1e of ondersteunde 
private school, waarin lager onderwijs verstrekt 
wordt, of van hun verpleging in of nabij zo
danige school, waar ook gelegen ; 

(b) ten dienste van het verstrekken van middelbaar 
of industrieel onderwijs in door de Minister a9in 
te wijzen scholen of van de verpleging van zulke 
kinderen gedurende hun bozoek aan zodanige 
school; 

(c) ten dienste van de verpleging van kwekelingen 
die een kursus van onderwijs of opleiding volgen, 
aanvaard ten einde zich als onderwijz.ers te be
kwamen of zich verder als onderwijzers te ont
wikkelen in een school, ldas of inrichting, inge
steld, onderhouden of ondersteund ingevolge deze 
Wet; 

(d) ten dienste van de verpleging en opleiding van 
kwekelingen die hun studies volgen aan e~en in
richting welke gelegenheid biedt voor uitge
breider onderwijs dan in de hoogste standerd van 
een middelbare school verkrijgbaar is, 

en kan· zulke beurzen intrekken, altijd echter in dier voege 
dat de toekenning of intrtl(kking vau een beurs zal ge
schieden over.eenkomstig ci.'l met inachtneming van de 
voorwaarden omschreven bij rcgulatie. 
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CHAPTER II. 

Compulsory Education. 

Child between 7 and 16 to attend School. 

7. (1) It shall be the duty o£ the parent o£ every-
white child who has completed his seventh year 
but has not completed his sixteenth year to· 
cause such child to attend regularly at a school,. 
unless such child 

(a) is receiving efficient instruction in some other 
manner; 

(b) if he be below the age of nine years lives more 
than one mile or if he be between the· 
age of nine and twelve years, lives more 
than two miles, and between the ages of twelve 
and sixteen years lives more than three miles by 
the nearest road from a public or aided private· 
school in which there is the necessary accommo
dation and is not provided by the Department 
with facilities for transport to such school; 

(c) is prevented :from ill-health or any other cause· 
whether temporary or permanent which the 
Board may deem a sufficient excuse :for non-at-
tendance; 

(d) is in regular employment and has satisfactorily 
completed a course prescribed by regulation for 
the IVth Standard of primary public schools or 
an equivalent course whereof a certificate under 
the hand of an inspector of schools shall be 
conclusive evidence. 

(2) The Governor may fvom time to time by pro
clamation in the Gazette vary the provisions 
of this section in respect of all s-chools or of 
schools in particular areas by 

(a) changing thP limits of nge between which atten
dance at school shaH be compulsory; provided· 
that the upper limit be maintained at sixteen 
years, and that the lower limit be not placed 
below the age of seven years ; or Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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HOOFDSTUK II. 

Verplicht Onderwijs. 
Kind tussen 7 en 16 verplicht School te gaan. 

']. (1) Het zal de plicht zijn va.n de onder van elk blank 
kind, dat zijn zevende ja.ar bereikt, doch zijn 
zestiende jaar nog niet voltooid heeft, om zulk 
kind geregeld een school te doen bezoeken, tenzij 
het kind 

(a) genoegzaam onderwijs op andere wijze ontvangt : 
(b) indien bet, beneden de leeftijd van negen jaren 

zijnde woont meer dan een mijl, of indien 
bet, tussen de leeftijd van negen en twaalf 
jaren zijnde, woont meer dan twee mijlen, en 
tussen de leeftijd van liwaalf en zestien 
jaren zijnde, woont meer dan drie mij]en met 
de naaste weg van een openbare of onder· 
steunde private school, waarin de vereiste 
plaatsruimte voorhanden is en niet door het De
partement van vervoergelegenheid naar zulke 
school voorzien wordt; 

(c) verhinderd is tengevolge van slechte gezondheids
toestand of andere oorzaken, hetzij van tijde
like of duurzame aard, die de Raad een ge
gronde verontschuldiging voor schoolverlzuim 
moch t oordelen ; 

(d) in geregelde dienst is en met goed gevolg een kur
sus doorlopen heeft, voorgeschreven bij regulatie 
voor de IV de standerd van scholen van lager on· 
derwijs of van ,een gelijkwaardige kursus, ten 
blijke waarvan een certifikaat onder de hand van 
een inspekteur van scholen tot afdoend bewij s 
zal strekken. 

(2) De Goeverneur kan van tijd tot tijd bij proklama
tie in de Staatskoerant de bepalingen van deze 
sektie wijzigen ten aanzien van aile scholen of 
van scholen in bepaalde kringen door 

(a) de leeftijdsgrenzen tussen welke schoolbezoek 
verplichtend zal zijn te veranderen; met dien 
verstande dat de opperste grens op zestien jaar 
gehouden en de laagste grens niet beneden zeven 
jaar gesteld worde of 
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(b) raising the standard of exemption above the· 
IVth but not above the VIth Standard or 'by· 
extending for any particular school the area of_ 
compulsion. 

Penalties. 

8. (1) Any parent who shall neglect to comply with the 
provisions of the la.st preceding section or shall 
neglect or refuse to suppl~ to the Board or_ an· 
attendance officer informatiOn lawfully required. 
by it or him shall be guilty of an offence and s~all: 
be liable on conviction to a fine not exceedmg 
two pounds, or in default of payment to impris
onment without hard labour for a period not ex
ceeding seven days. 

(2) Any person who shall during the usual hours of' 
attendance at school utilize in connection with. 
any employment whether for remuneration or 
not the services o£ a child who is required by the 
last preceding section to attend school unless 
such child be exempted :from school attendance 
in manner aforesaid, shall be guilty o:f an offence 
and shall be liable on conviction to a fine not ex
ceeding £5 or in default of payment to imprison-· 
ment without hard labour for a period not ex-

ceeding fourteen days. 

(3) In case of a second or subsequent conviction of a 
contravention of this section the Court shall 
impose therefor a fine not less than £5, and not 
exceeding £20, or in default o£ payment o:f the · 
same imprisonment with or without hard labour 
for a period not exceeding one month. 

Bom·d to enforce Attendance. 

9. The lloard shall enforce in its district the provisions 
of this Act with regard to compulsory attendance 
at school and for that purpose may and if the Direc
tor so requires shall appoint so many persons as the 
Director may determine to be "attendance officers" :for 
its district at such salaries ns may be approved by the· 
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(b) door de standerd van vr:ijstelling hoven de IVde 
maar niet hoven de VIde standerd op te voeren 
of door de kring van verplichting voor een be
paalde school uit te breiden. 

Strafbepalingen. 
;S. (1) De ouder, die in gebreke zal blijven om de be

palingen van de voorgaandc scktie na te Ieven 
of die in gebreke zal blijvcn of \Veigeren om aan 
de Raad of een schoolbezoekbeambte rechtmatig
lik door hen gevorderde inlichtingen te verschaf
fen, zal schuldig zijn aan ene overtreding en zal 
bij veroordeling onderhevig zijn aan ene boete 
van hoogstens twee pond, of bij gebreke van be
taling aan gevangenisstraf zonder harde arbeid 
voor een tijdperk van hoogstens zeven dagen. 

(2) Een ieder die geclurende de gewone uren van 
schoolbezoek in verband met een werkzaamheid 
van welke aard ook, hetzij tegen beloning of 
niet, gebruik zal rna ken van de diensten van een 
kind, dat ingevolge de voorgaancle sektie gehou
den is school te gaan, uitgezonderd wanneer zulk 
kind van schoolbezoek vrijgesteld is op de wijze 
hiervoren bepaald, zal schuldig zijn aan ene 
overtreding, en zal bij veroordeling onderhevig 
zijn aan ene boete van hoogstens £5 of bij ge
breke van beta ling aan gevangenisstra f zonder 
harde arbeid voor een tijdperk van boogstens 
veertien dagen ; 

(3) In geval van een tweede of verdcre vcroordeling 
wegens overtreding van deze sektie zal bet Hof 
ene boete opleggen van minstens £5, en hoogs
tens £20, of bij gebreke van betaling gevangenis
straf met of zonder harde arbeid voor ecn tijd
perk van hoogstens ene maand. 

Raad handhaajt Schoolbezoek. 

9. De Huad zal in zijn distrikt de be paling en in dcze Wet 
ten opziehte van verphcht schoolbezoek handhaven 
en kan ten dien einde, en zal, indien de Direkteur 
zulks verlangt, zovele person en aanstellen als de Direkteur 
mocht bepalen als "schoolbezoekbeambten" voor zijn dis
trikt, op zulke wedden als de J\1inister mocht goedvinden. 
De plichten van een schoolbezoekbeambte zullen, be-
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Minister. The duties of an attendance officer shall sub
ject to the directions, instructions and control of the 
Board be to warn any persons of the consequences of 
such offence as aforesaid to prosecute any such persons 
therefor and to obtain information relative to the at
tendance at school of children resident within the district 
of the Board or relative to any alleged grounds of exemp
tion from such attendance. 

Procedure and burden of proof. 

10. (1). No prosecution shall be instituted for a con
travention of section 8 unless specially author
ised by the Board and no such authority shall 
be given until the attendance officer shall have· 

issued fourteen days' notice in writing to the per
son alleged to have been guilty of such contraven
tion, warning him of the consequences of the 
same and unless such person has continued the 
act or omission constituting the contravention. 

(2) The attendance officer or any person authorised 
thereto in writing by the Chairman of the· 
Board for the district may prosecute summarily 
in the Court of Resident Magistrate having jur
isdiction for any such contravention and the 
provisions of any law relating to prosecutions
by private persons shall apply in respect thereof 
and it ·shall nv'.i be necessary that the Public 
Prosecutor shall have declined to prosecute nor 
shall the provisions of section fourteen of the 
Criminal Procedure Ordinance. 1902, apply. 

(3) The burden of proving any fact which would be 
a defence to a charge of any such contravention 
shall lie upon the person charged therewith. 

CHAPTER III. 

Schools. 
A. Public Schools, Prima:ry and Secondary. 

Public Schools maintained by Government. 

11. Every Primary or Secondary Public School al
ready established or hereafter to be established sha 11 be 
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boudens de voorscbriften, instrukties en de kontrole van 
de Raad, bestaan in bet waarschuwen van person en 
tegen de gevolgen van zodanige overtreding als vermeld r 

in bet gerecbtelik vervolgen van zulke personen deswege 
en in bet inwinnen van gegevens. in zake bet scboolbezoek 
van kinderen vvoonacbtig binnen bet distrikt van de 
Raad of in zake ingebracbte gronden van vrijstelling van 
scboolbezoek. 

Procedure en bewijslast. 
10. (1) Gene vervolging zal ingesteld worden ter zake 

van ene overtreding van sektie 8 tenzij op uit
drukkelike macbtiging van de Raad en geen 
zodanige macbtiging zal gegeven worden al
vorens de scboolbezoekbeambte veertien dagen 
van te voren kennisgeving in gescbr:fte gericbt 
heeft aan de persoon, die beweerd wordt zicb te 
hebben scbuldig gemaakt aan zulke overtreding, 
hem waarscbuwende tegen de gevolgen ervan en 
tenzij zodanig persoon de handeling of bet ver
zuim de overtreding uitmakende berbaald beeft. 

(2) De schoolbezoekbeambte of een ieder daadoe in 
geschrifte door de voorzitter van bet Distrikts
raad gemachtigd, kan summierlik in bet Hof 
van de Resident-l\Iagistraat die jurisdiktie heeft 
voor zodanige overt.reding vervolgen en de wets
bepalingen in zake vervolgingen doo1r priva;te per
sonen zullen in deze van toepassing zijn en bet 
zal niet noodig zijn dat de Publieke Vervolger 
geweigerd heeft een vervolging in te stellen zul
lende bet bij sektie veertien van de Kriminele 
Procedure Ordonantie, 1902, bepaalde eveneens 
niet van toe passing zij:n. 

(3) De bewijslast van een feit dat ene verdediging 
zou opleveren tegen de telastlegging van zo
danige overtreding zal rusten op de pe,rsoon daar
van beschuldigd. 

HOOFDSTUK III. 
Scholen. 

A. Open bal'e Scholen, Lagel'e en Middelbal'e. 
Openbare Scholen door Goevernement onder1zouden . . 
11. Elke Openbare of Middelbare Openbare School 

reeds opgericht of in vervolg van tijd te worden opgericht 
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maintained at Government expense out of such portion 
of the general revenue of this Colony as may be from time 
to time voted by the Legislature for the purpose of educa
tion. 

Every Primary and Secondary Public School to be 
Inspected. 

12. Every such school shall be inspected and reported 
upon to the Department at least once every year by offi
cers as provided in ·section 4 of this Act. 

Public Schools accessible to all White Children. 

13. No white child above the age of four shall be 
refused admission to or be excluded from attending 
any such school except for reasons of insufficient accom
modation, immorality, general bad conduct, want of 
cleanliness, or suffering from any contagious or infectious 
rlisea.se. 

Equal Treatment of English and Dutch Language. 

14. It shall be the duty of the principal teacher of eacb 
primary or secondary Public School to provide for and en
force the equal treatment as much as possible of the 
English and Dutch language in such school in order to 
ensure the proficiency of the children in each of these 
languages. 

1\i edium of Instruction. 

15. (1) Save and except in the teaching of any foreign 
language English and Dutch shall be the sole 
and equal mediums of instruction in every public 
school and every child up to and including Stan
dard IV. shall be instructed _in every subject 
through the language best spok~n and understood 
by such child as the medium of instruction for 
such child, and the language which is not the 
medium of instruction for such child shall 
by gradual increase and as much as is con
sistent with the age and intelligenC'e of such 
d1ild be resorted to and used. 
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zal ten koste van het Goevernement uit 'd.at gedeelte van 
de algemene inkomsten van deze Kolonie onderhouden 
worden, hetwelk door de Wetgevende Macht van tijd tot 
tijd ten behoeve van het onderwijs mocht worden toege
staan. 

lnspektie van elke Lagere en Middelbare 
Openbare School. 

12. Elke zodanige school zal minstens eenmaal in elk 
jaar worden geinspekteerd door ambtenaren als· bep:-tald 
in Sektie 4 van deze Wet, welke dienaangaande verslag 
zullen doen aan het Departement. 

Openbare Scholen toegarJcelik voor alle blanke 
kinder en. 

13. Aan geen blank kind hoven de leeftijd van vier jaren 
zal toelating tot zodanige school geweigerd, noch zal het 
be let worden dezelve te bezoc:ken, tenzij op grand van 
ontoereikende plaatsruimte, onzedelikheid, doorgaan.:.. 
wangedrag, gebrek aan zindelikheid of omdat bet lijdende 
is aan een aanstekelike of besmettelike ziekte. 

Gelifke behandeling van de Eng else en H ollandse Taal. 

14. De hoofdonderwijzer van elke lagere of middelbare 
openba.re school zal verplicht zijn zoveel mogelik voor
ziening te maken voor en de gelijke hehandeling van de 
Engelse en Hollandse taal in zulke school te handhaven, 
ten einde grondige kennis van elk van deze talen 
bij de kinderen te verzekeren. 

ltf edium van Onderwijs. 

15. (1) Behoudens het onderricht in vreemde talen zul
len Engels en Hollands de nitsluitende en ge
lijkwaardige mediums van onderwijs in elke open
bare school zijn en zal elk kind tot en met 
standerd IV in elk onderwerp onderwezen worden 
door middel van de taal die het best door zulk 
kind gesproken en begrepen wordt, als het 
medium van onderwijs voor zulk kind, en 
de taal, die niet bet medium van onder
wijs van zulk kind is, zal in geleidelik toenemen
de mate en zooveel als bestaanbaar is met de leef
tijd en de bevatting van het kind aangewend 
en gebezigd worden. 
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(2) Where and whenever any class is compo~ed 
partly of English and partly of Dutch speak;mg 
children both English and Dutch shall as far as 
possible be equal mediums of instruction for such 
class. 

\3) (a) After Standard III. both English and Dutch 
shall be taught as languages to every child,; pr?
vided that whenever a parent shall require In 
writing that h:s child be exempted from the 
operation of this sub-section and shall show to 
the satisfaction of the Director that either because 
of such child's state of health or of the temporary 
nature of his residence in South Afnca, or be
cause of any other adequate reason of a bke 
nature it will be to the advantage of such child 
that h3 be exempted from learning the one or 
the other of the two languages, the Director shall 
grant such exemption. 

(b) the teaching of the English or Dutch language 
as a language shall be through the medium of the 
language which is the subject of instruction. 

16. After Standard IV and up to and including the 
Matriculation Examination or any examination equivalent 
thereto now or hereafter to be established the minimum 
number of principal subjects taught through English 
as medium and the minimum number of principal sub
jects taught through Dutch as medium shall as 
far as possible be three and subject to the 
foregoing the number of principal subiects to be so 
taught in the one and in the other language as also the 
particular principal subjects to be so taught shall be 
decided upon and fixed from year to yea.r by each School 
Com·mittee for each of its school standards provided that 

(1) principal subjects shall mean 

r 
1. English 
2. Dutch 
3. History 

(a) for Standards V and VI J 4. Geography I 5. I.atin 

l6. Arithmetic 
7. Algebra 
8. Geometry. 
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(2) \Vaar en wanneer een klas ten dele uit Engels
en ten dele nit Hollandssprekende kinderen 
samengesteJ:d is zullen zowel Engels als Hollands 
zooveel doenlik gelijkwaardige mediums van on
derwijs voor de klas zijn. 

(3) (a) Boven Standerd III. zullen zowel Engels als 
Hollands als talen aan ieder kind onderwezen 
worden ; met dien verstande da t, wanneer een 
ouder in geschrifte verlangt dat zijn kind van 
de toepassing van deze subsektie ontheven worde 
en ten genoege ·van de Direkteur aantoont dat, 
hetzij uit hoofde van de gezondheidstoestand van 
bet kind~ betzij uit boofde van de tijdelike aard 
van zijn verblijf in Zuid Afrika of om een an
dere genoegzame reden van soortgelike aard bet 
voordelig voor bet kind zal zijn om van de ver
plicbting om de ene of andere van de ttwee talen 
te leren ontbeven te worden, de Direkteur zulke 
ontbeffing zal toestaan. 
(b) Het onderricht in de Eng else of Hollandse 
taal zal gescbieden door mid del van de taal, die 
bet voorwerp van onderwijs is.· 

16. Boven .standerd IV en tot met het Matrikulatie
-examen of een daarmede gelijksta.and examen alreeds of 
in vervolg van t.ijd ingesteld, zal bet minimum getal 
van boofdonderwerpen onderwezen door middel van 
Engels als medium en bet minimum getal van boofdonder
werpen onderwezen door middel van Hollands als medium 
zover doenlik drie in aantal zijn en, met inachtneming 
van het voorgaande zal bet getal van boofdonderwerpen 
aldus te worden onderwezen in de ene of andere taal a1s
mede de biezondere hoofdonderwerpen aldus te worden 
-onderwezen van jaar tot- jaar door- de Schoolkommissie 
voor elk van hare scboolstanderds bepaald en vastge-steld 
worden met dien verstande dat 

1. hoofdonderwerpen zullen betekenen :

(a) voor Standerds V eu VI 

'1. Engels 
2. Hollands 
3. Geschiedenis 
4. Aardrykskunde 
5. Latyn 
6. Rekenkuud.e 
7. Stelknnde 

\8. Meetkunde. 
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(b) for every higher Stan
dard or Class up to and 
including Matriculation 

r I. English 

j 
2. Dutch 
3. Latin 
i. Physical Science 
5. Mathematics 
6. Greek or History .. 

provided ttat the Director with the approval of 
the Minister may at any time for the purpose 
of creating a new or special course of instruction or of, 
establishing any examination different fron1 any examina-· 
tion at present existing delete any of the above named 
principal subjects save and except English and Dutch 
and substitute in the place thereof any new and special 
subject or subjects as principal subjects; and provided 
that except in the teaching of English and Dutch the 
language which is no:t used as the medium of instruction 
of any subjeet shall as far as possible be used as an addi
tional medium of instruction for every such subject. 

(2) in the t.eaching of all other subjects not immedi
ately connected with or forming part of any 
principal subject Dutch and English shall as far 
as possible be equally used as mediums of instruc
tion; 

(3) during the first three years after the taking 
effect of this Act the Director shall have the 
right to exclude from the operation of the· 
provisions of this section any child whose parents 
require in writing that such shall be done; pro
vided that after the termination of the said period 
of three years whenever a parent shall require 
in writing that his child be exempted from the 
operation of this section and shall show to the 
satisfaction of the Director that because of the 
temporary nature of his residence in South Africa 
or because of any other adequate reason it will be· 
to the advantage of such child that he be exempt
ed from receiving instruction through the medium 
of the language which is not his own and pro
vided the necessary facilities for receiving instruc-
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1. Engels 
2. Hollands 

(b) voor elke hogere Standerd 3. Latijn 
of klas tot en met Matri- 4. N atuurkunde 
kulatie 5. Wiskunde 

6. Grieks of Ge-
schiedenis. 

329 

met dien verstande dat de Direkteur met de goed
keuring van de Minister te allen tijde, met bet 
-oog op de sticbting van een nieuwe of speciale kursus 
van onderwijs of de instelling van een examen verschil
lend van een tans bestaand exam en, een of ander van de 
voorge.melde boofdonderwerpen, uitgezonderd Engels en 
Hollands, mag doorbalen en dezelve vervangen door 
.andere nieuwe e.n speciale onderwerpen bij wijze van 
hoofdonderwerpen en beboudens dat met uitzondering 
van bet onderwijs in de Engelse of Hollandse taal, 
de taal welke niet als medium van onderwijs in verband 
met een onderwerp gebruikt wordt, zover doenlik als 
een bijkomend medium bij bet onderwijzen van elk 
zodanig onderwerp gebezigd zal worden. 

(2) bij bet onderricbt in aile andere onderwerpen, 
die niet in onmiddelik verband sta.an met, of deel 
uitmaken van een of ander hoo.fdonderwerp, zul-
1en Engels en Hollands zoveel doenlik in gelijke 
mate als n1ediums van onderwijs gebruikt 
worden. 

(3) gedurende de eerste drie jaren na de inwerking
treding van deze Wet zal de Direkteur bevoegd 
zijn om van de toepassing van bet bij deze sektie 
bepaalde een kind te ontheffen, welks ouders 
zulks in geschrifte verlangen ; met dien ver
stande, dat na afioop van bet voormeld tijdnerk 
van drie jaren, wanneer een onder in Q"eschrifte 
verlangt, dat zijn kind van de toepassing van 
deze sektie ontheven worde en ten ,genoe.ge van 
de Direkteur aantoont, dat uit hoofde van de 
tijdelike aard van zijn verblijf in Znid Afrika of 
om een andere genoegzame red en, bet voordelig 
voor bet kind zal zijn om van de verplichting om 
onderricht te ontvangen door bet medium van 
de taal!, welke niet zijn eigen is ontslagen te 
worden en mits de vereiste gelegenheid in zo
danige school bestaat voor bet ontvangen van 
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tion in all subjects through his own language· 
exist at such school, the Director shall grant such 
exemption. 

Appeal on medium of Instruction. 

17. If any question shall arise as to the medium of 
instruction in any public school such question shall be 
submitted :for the consideration and decision o£ the Board 
or the governing body established under Section 77 sub
section (a) as the ·Case may be and an appeal shall lie 
from such decis:on to the Director subject to the approval 
of the Minister. 

Religious Instruction. 

18. In every pubhc school 

(a) the school day shaH begin with a prayer and the 
reading o:f a portion of the Bible 

(b) Save as hereinafter provided instruction in Bible 
history shal1 be given subject to the provisions 
of Section 15 above in the English or Dutch 
language up to and including Standard VI 
and whenever possible such instruction shall 
be given within the first half hour of each 
school day or at the end of such school day. 

(c) No child whose parent has notified in writing to 
the principal of the school his desire that such. 
child shall not receive instruction in Bible his
tory shall be compelled to receive such instruc
tion. 

(d) No doctrine or dogma peculiar to any religious. 
denomination ur sect shall be taught in any pub
lic school during school hours except in country 
schools with the consent of the parents of the 
children attending any such school and in case· 
of any objection by any parent with the consent 
of the Minister, pr.ovided tha.'t in no case shall 
the instruction so given exceed t.wo hours per 
week. 
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onderwijs jn alle onderwerpen door middel van 
zijn eigen taal, de Direkteur zulke ontheffing zal' 
toestaan. 

Hoger beroep in zake medium van Onderwijs. 

17. In geval geschil mocht ontstaan ten opzichte van 
het medium van onderwijs in een openbare school, zai 
zulk geschil aan de kennisneming en beslissing van de 
Raad of bet bestuurslichaam, gevestigd ingevolge Sektie 
77 subsektie (a), naar het geval moge zijn, onder
worpen worden en zodanige beslissing zal vatbaar zijn 
voor boger beroep naar de Direkteur onderworpen aan de 
goedkeuring van de Minister. 

Godsdienstig Onderwijs. 

18. In een openbare school 

(a) zal de schooldag beginnen met een gehed en het 
lezen van een stuk uit de Bijbel. 

(b) zal, behoudens het hierna bepa.alde onderricht in 
Bijbelgeschiedenis gegeven worden. met inacht
neming van de bepalingen van Sektie 15 hier
voren in de Engelse of Hollandse- iaal not en 
met Standard VI en, waar enigzins mogelik, zal 
zulk onderricht gedurende bet eerste halfuur van 
iedere schooldag of aan bet einde van zulke· 
schooldag gegeven worden ; 

(c) zal geen kind, welks ouder in geschrifte aan het 
hoofd van de ,school zijn wens kenbaa,r gemaa,kt 
heeft dat zulk kind geen onderricht in Bijhelge
schiedenis zal mogen ontvangen, gehouden zijn 
zulk onderricht te ontvangen ; 

(d) zal geen leer of leerstelling, aan de ene of andere 
gezindte of sekte eigen, gedurende de school
uren in een openbare school onderwezen worden, 
mert uitzonde:ring van plattelandecholEm me1t de 
toestemming van de ouders van de kinderen die 
zulke school bezoeken en in geval van bezwaar 
van een ouder met de toestemming van de Minis
ter, met dien verstande dat het aldus gegeven 
onderwijs in geen geval twee uur per week te 
boven zal gaar• 
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(e) No instruction in Bible history shall be given dur
ing school hours by any person other than a 
teacher on the staff of such school. 

(f) No principal teacher or any assistant teacher who 
is rlesponsible for the general welfare of a class 
or division or department shall be admitted to or 
retained on the staff unless he is priepared con
scientiously to give the instruction in Bible his
tory required by this section or to put before the 
Director any objection he may have to undertake 
such instruction. 

(g) The time to be devoted to instruction in Bible 
history in the va.rious standards shall be as pre
scribed by regulation. 

P:rima:ry Public Schools. 

Establishment or maintenance by Minister. 

19. (a) The l\Iinister n1ay frmn time to time establish or 
maintain a primary public school whenever there 
is reasonabl'e ground for believing that the num
ber of children on the roll of such school will 
average not less than fifteen throughout the year 
the basis of calculation being the number on the 
roll at the end of each week during which the 
school is open: 

'(b) If the roll at a primary public school fallf:! below 
an average of fifteen children for any year such 
average being calculated as aforesaid the Director 
may after consuUation with the Board of the 
district in which such school is situate order that 
such school be no longer recognized as a public 
school ; and thereupon such school shall cease to 
be a public school for the purposes of this Act or 
any regulation. 

'(c) In the event of any teacher of any public 
country school making complaint to the 
Department of persistent wilful neglect, or 
improper treatment on the part of the School 
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(e) zal geen onderwijs in Bijbelgeschiedenis geduren
de de schooluren door' iemand Q"egeven worden. 
die niet als onderwijzer aan de schoolstaf ver
bonden is 

(f) zal geen hoofd- of hulponderwijzer, die verant-
woordelik is voor bet algemeen welzijn van een 
klas, afdeling of depa:rtement, aan de staf ver
bonden o£ daarop aangehouden worden tenzij hij· 
bereid is, bet bij deze Wet voorgeschreven on· 
derricht in Bijbelgeschiedenis volgens gemoede
like overtuiging te geven, of anderlzins aan de· 
Direkteur bezwaren die hij hebben mocht om 
zulk onderwijs op zich te nemen voor te leg.gen; 

(g~ zal de tijd aan onderricht in Bijbelgeschiedenis 
in de onderscheidene standerds gewijd bij regu
latie worden vastgesteld. 

Lage:re Open ba:re Scholen. 

Oprichting en onderhoud door Minister. 

19. (a) De Minister kan van tijd tot tijd een laaere 
open bare school doen oprichten of onderhouden ,. 
wanneer er redelike grond is om aan te nemen 
dat bet aantal kinderen op de rol van zulke school 
door elkaar genomen nieit minder dan vijftien bet 
gehele jaar door zal bedragen, de grondslag van 
berekening zijnde bet getal op de rol aan bet 
einde van elke week gedurende welke de school< 
open is; 

(b) wanneer het aantal op de rol van een lagere open
bare school, door elkander gerekend, daalt bene
den vijftien kinderen voor een of ander jaar, zulk 
gemiddelde te worden be·rekend als voorzegd, kan 
de Direkteur in overleg met de Raad van 
bet distrikt waarin de school gelegen is 
gelasten dat zulke school niet langer als een 
openbare school zal worden erkend ; en zulke 
school zal alsdan ophouden een openbare school 
te zijn voor de doeleinden van deze Wet of ene 
regulatie; 

(c) in geval een onderwijzer van een openbare platte
landschool zich bij 'bet Departement beklaagt 
over gedurige n1oedwillige verontachtzan1ing: 
of onbehoorlike behandeUnrr van de kant-. 
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Committee or of any person on whom such 
teacher is dependent for boarding or lodgi~g or 
otherwise the Director shall order a due Inves
tigation to be ma.de into such complaints by ~he 
Board of the District and should such complaint 
or complaints be found by the Minister to be 
well founded and the conduct complained of 
to have been unjustifiable the Minister 
may take such steps as he may deem 
necessary to ren1ove such complaints or to 
close down . such school and remove the 
same according to his discretion and no school 
shall thereafter be again e~tablished maintained 
or aided on such farm for such time as the l\1in
ister may decide. In the event of such com
plaint or complaints being found merely vexa
tious on the part of the teacher the Minister 
may dismiss such teacher. 

Seconda~y Public Schools. 

Establishment and Maintenance. 

·20. (a) The Minister may from time to time establish 
or maintain secondary schools or preparatory 
departments thereof or secondary departments 
attached to primary schools. 

(b) The schools set :forth in the First Schedule to 
this Act shall be deemed to be Secondary Schools 
or to contain secondary departments for the 
purposes of this section; provided always that 
the Governor may from time to time by 
Proclamation in the Gazette delete from such 
Schedule the name of any such school or may 
add thereto the name of any other school. 

T~ade and lndust~ial Schools. 

21. The }finister may :from time to time establish or 
maintain or make grants in aid of schools, classes or insti
tutions :for the instruction and training of persons in 
the occupation of any trade or industry in which term 
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van de Schoolkommissie of van een persoon van 
wie zulk onderwijzer afhankelik is wat 
betreft verpleging, logies of anderszins, zat 
de Direkteur gelasten da·.t een behoorlik 
onderzoek in zake deze klachten ingesteld 
worde en indien aan de Minister zulke 
klacht of klachten mochten blijken welge
grond en bet gedrag waarover geklaagd 
werd onverantwoordelik te zijn, kan de 
Minister te zijner bescheidenheid zulke maat
regelen nemen als hij nodig mocht oor
delen ten einde zulke klachten uit de weg te 
ruimen of de school te sluiten en haar te ver
plaatsen, en gene school zal alsdan weer op zo
danige plaats opgericht, onderhouden of onder
steund worden voor zulk tijdperk als de Minister 
mocht bepalen. In geval zulke klacht of klaehten 
mochten blijken van enkel moedwillige aard te 
zijn van de kant van d~ o~derwijzer kan de 
Minister zulk onderwijzer ontslaan. 

Middelbare Openbare Scholen. 

Oprichting en onderhoud. 

20. (a) De Minister kan van tijd tot tijd middelbare 
scholen of voorbereidende depa.rtementen ervan, 
of middelbare departementen verbonden aan 
lagere scholen doen oprichten of onderhouden ; 

(b) De seholen vermeld in de Eerste Bijlage van 
deze Wet zullen worden geaeht Middelbare 
Scholen te zijn of middelbare departementen 
voor de doeleinden van dez.e sektie te bevatten ; 
altijd met dien verstand·e dat de Goeverneur van 
tijd tot tijd bij Proklamatie in de Staatskoerant 
de naam van de ene of andere van deze scholen 
van de Bijlage kan verwijderen of de naam van 
een andere school er op plaatsen. 

Ambachts- en Nijverheidsscholen. 

21. De Minister kan van tijd tot tijd doen oprichtcn, 
onderhouden of toelagen verlenen aan scholen, klassen 
of inrichtingen voor de onderwijzing en opleiding van 
personen in ambachten of vakken van nijverheid, onder 
welke benaming landbouwkunde begrepen zal zijn. 
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Continuation Classes. 

22. (a) The Minister may from time to time establish 
or maintain or make grants in aid of classes 
providing instruction supplementary to or in 
continuation of the instruction given in any 
public school. 

(b) The instruction given in such classes shall be in 
such subjects as may be prescribed from time to 
ti~e by regulation or as the Director may deter
mlne. 

Teache:rs' T:ralning Institutions o:r Classes. 

23. (1) The Minister may from time to time establish 
ou maintain or make grants in aid of classes 
and institutions for the instruction and training 
of persons desirous of becoming teachers in 
schools or for improving the qualification of 
teachers engaged in any school clasl3 or insti
tution. 

(2) The Instruction or training given in such classe9 
or institutions shall be as prescribed by regula
tion or as the Director may determine. 

B. Private Schools. 

Registration of Private Schools and furnishing of 
returns of teachers and attendance of pupils. 

24. (1) It shall be the duty of the proprietor or princi
pal teacher of every school which is not a public 
school and which is attended by ten or more 
pupils 

(a) to register such school at the office of the Depart
ment; 

(b) to keep a register of enrolment and a register of 
daily attendances of pupils; 

(c) to keep a register of teachers employed thereat 
showing the qualifications of such teachers. 

Any such register shall be in such form and kept in 
such manner as may be prescribed by regulation. 
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Voo:rtzettingsklassen. 

22. (a) De Minister kan van tijd tot tijd doen instellen 
of onderhouden, of toelagen verlenen aan klassen 
die onderwijs verstrekken ter aanvulling van of' 
voortzetting van bet onderr}cht dat in ene open
bare school gegeven wordt. 

(b) Het onderwijs in deze ldassen gegeven zal zich 
uitstrekken tot zodanige onderwerpen als van 
tijd tot tijd bij regulatie omschreven mocht wor
den of zo,a1s de Dil'iekteur mo,cht bepalen. 

In:richtingen of Klassen voo:r opleiding van 
Onde:rwijze:rs. 

23. (1) De Minister kan van tijd tot tijd klassen en 
inrichtingen instellen of onderhouden voor de 
opleiding en vorming van personen die begerig
zijn schoolonderwijzers te worden, of voor de 
verdere ontwikkeling van onderwijzers, werk
zaam in ene school, klas of inrichting. 

(2) De opleiding of vorming in zulke klassen of in
richting gegeven zal bij regulatie worden om
schreven of door de Direkteur worden bepaald. 

B. P:rivate Scholen. 

Registratie van Private Scholen en het leveren van 
staten van onderwijzers en schoolbezoek 

van leerlingen. 

24. (1) De eigenaar of hoofdonderwijzer van elke 
school, niet een openbare school zijnde, en op de
lijst waarvan tien of meer leerlingen ingeschre
ven zijn, zal verplicht zijn 

(a) zulke ~school ten kantore v,an het Departement 
te doen registreren. 

(b) een inschrijving-slijst en een lijst van bet dageliks 
schoolbezoek van leerlingen te houden; 

(c) een lijst te houden van onderwijzers daarin werk
zaam, vermeldende de kwalifikaties van zulke 
onderwijzers. 

Voorgaande lijsten zullen in de vorttn en op de wijze bij: 
regulatie nader omschreven gehouden worden. 
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(2) It shall be the duty of every proprietor or prin
cipal teacher to furnish to the Department at 
such times (not being o:ftener than once in every 
3 months) and :for such period as the Director 
may require correct returns in the form pre
scribed by regulation of the entries in any regis
ters kept as aforesaid. 

(3) Any su.ch proprietor or principal teacher as afore
said who shall :fail to comply with any of the re
quirements of this section or of any regulation 
therein referred to shall be guilty of an offence 
and shall be liable on first conviction to a fine not 
exceeding £10 or in de:fault o:f payment to im
prisonment without hard labour :for a period not 
exceeding one month and on a second or subse
quent conviction to a fine not exceeding £50 or 
in default o:f payment to imprisonment with or 
without hard labour :for a period not exceeding 
3 months or such imprisonment without the op
tion o:f a fine. 

Sanitary Inspection of Private Schools. 

25. _(1) The Director or any inspector of schools 
specially authorised thereto by him may :from 
time to time visit any school which is not a pub
lic school and on the registers of which ten or 
more children are enrolled and if from in:forma
tion on such visit or otherwise it appear to him 
that such school is conducted in a manner which 
is calculated to be detrimental to the physical, 
mental or moral welfare o:f the pupils attending 
thereat the Director may if he deem it necessary 
cause an ·inspection o:f such school to be made by 
a medical practitioner. 

{2) If upon the report of such inspe,ction it appears 
to the Minister desirable so to do he may order 
the premises on which such school is situate to 
be closed :forthwith :for school purposes or re
quire such alterations in the structure of the 
premises or the conduct o:f the school or other~ 
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(2) Elk eigenaar of hoofdonderwijzer zal verplicht 
zijn aan het Departement op zulke tijden 
(niet meer dan eenmaall in de 3 maanden) 
en gedurende zulk tijdperk als de Direkteur 
mocht verlangen, getrouwe .staten. in cle bij regu
latie voorgeschreven vorm te zenden van de aan
tekingen vervat in de vermelde lijsten. 

(3) Een eigenaar of hoofdonderwijzer, die verzuimen 
zal aan de eisen van deze sektie of van ene daar
in bedoelde sektie te voldoen zal schuldig zij n 
aan ene overtreding en zal bij de eerste veroor
deling onderhevig zijn 1aan ene boete niet te 
bovengaande £10 of bij gebreke, van betaling aan 
gevangenisst,raf zonder harde arbeid voor een tijd · 
perk van hoogstens ene maand en in geval van 
een tweede of verdere veroordeling aan ene boete 
niet te bovengaande £50 of bij gebreke van be
taling aan gevangenisS<traf met of zonder harde 
nrbeid voor een tijdpork van hoogstens 3 maan~ 
den of aan zodanige gevangenisstraf zonder de 
keuze van ene boete. 

Gezondheidsinspektie van Private S cholen. 

25. (1) De Direkteur of een inspekteur van scholen 
uitdrukkelik doort hem ertoe gemachtigd kan 
van tijd tot tijd scholen bezoeken die niet open
ba,re scholen zijn en op de lijsten waarvan tien of 
meer kinderen in geschreven staa n. en wanneer 
hij op grond van informatie, ten tijde van zulk 
bezoek of anderzins verkregen, bevindt dat de 
school bestuurd wor1dt op ene wijze waarvan na
deel te duchten is voor bet lichamelik, geestelik 
of zedelik welzijn van de aldaar schoolgaande 
lem"~lingen, kan de Direkteur, indien hij zulks 
nodig a,cht ene inspektie van zulke school door 
een geneesheer do en instellen. 

(2) W anneer op grvnd van het inspektieverslag de 
Minister bevindt dat bet wenselik is zulks te 
doen, kan hij of gelasten dat het perceel waarop 
~ulke school gelegen is onverwijld voor school
doeleinden gesloten worde' of bevelen dat zulke 
verande,ringen aa.n de gehouwen of in de~ wijze 
van bestuur van de s,chool, of anderszins aange
bracht worden als dienstig mochten zijn, binnen 
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wise as may appear expedient to be made within. 
a time fixed by such order and if the same be 
not made to the satisfaction o£ the Director 
within the time so fixed the Minister may order 
the premises on which such school is situate ta 
be closed forthwith £or school purposes. 

(3) Any person who 
(a) Shall obstruct or binder the Director, any in

spector of schools or any other person in law
fully carrying out the powers of this section; or 

(b) shall continue to conduct the school without hav .. 
ing carried out within the time prescribed as 
aforesaid the requirements o£ the Minister. as 
aforesaid ; or 

(c) shall without permission o:f the Minister use £or 
school or other educational purposes any pre
mises ordered to be closed under the powers c:f 
this section 

shall be guilty o£ an offence and shall be liable on con
viction to a fine not exceeding £50 or in default o£ pay
ment to imprisonment with or without hard labour for a 

• period not exceeding three months. 

Departmental Examination and Inspection of Private 
Schools on request of proprietor. 

26. Whenever the proprietor or principal teacher of 
any such school as in the two previous sections prescribed 
shall have made a request in writing £or an examination 
or inspection of such school by an inspector of schools 
the Director may cause such examination or inspection 
to be made and a report thereon to be transmitted to such 
proprietor or principal! teacher free of charge. 

C. Aided P:rivate Schools. 

Grants-in-aid. 

27. Every private scho0l shall upon application made 
thereto to the Department through the School Board of 
the district be aided in the form of a canitation grant for 
each white child of parents resident within this Colony 
out of such portion of the general revenue of the Colony 
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een bij zulk bevel gestelde tijd, en indien dezelve 
niet binnen de a.Idus gezette tijd ten genoege 
van de Direkteur bewerkstelligd zijn kan de 
Minister bet perceel waarop zulke school gelegen 
is zonder verwijl voor schooldoeleinden doen 
sluiten. 

(3) Een ieder die 

(a) de Direkteur, een inspekteur van scholen of een 
of ander persoon in de rechtmatige vervulling 
van de bij deze sektie opgelegde plichten be
moeielikt of hindert ; of 

(b) zal voortgaan met, bet houden van de school zon
der binnen de gestelde tijd als voorschreven aan 
de eisen van de Minister te hebben voldaan; 

(c) zonder verlo'f van de Minister een perceel, waar
van de sluiting krachtens deze sektie bevolen is 
geworden, als school of voor onderwijsdoeleinden 
zal gebruiken 

zal schuldig zijn aan ene overtreding en onderhevig zijn 
aan ene boete van hoogstens £50 of bij gebreke van be
taling a.an gevangenisstraf met of zonder harde arbeid 
voor een tijdperk van hoogstens drie maanden. 

Onderzoek en inspektie van wege het Departement 
van Private Scholen op verzoek van eigenaar. 

26. Zo dikwed een eigenaar of hoofdonderwijzer van 
een van de scholen vermeld in de twee voorgaande sekties 
schriftelik aanzoek zal hebben gedaan voor een onderzoek 
of inspektie door een inspekteur van scholen, kan de 
Direkteur een onderzoek of inspektie doen instellen en een 
verslag daarvan kosteloos aan de eigenaar of hoofdonder
wijzer doen toekomen. 

c. OndePsteunde PPivate Scholen. 

Toelagen. 

27. Elke private school zal op daartoe door de tussen
komst van de Schoolraad van bet distrikt gedaan ver
zoek aan bet Departement in de vorm van een hoofdelike 
toelage voor elk blank kind van ouders woonachtig bin
Tlen deze Kolonlie ondersteund worden uit zulk deel van 
de algemene inkomsten van de Kolonie als van tijd tot 
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as may from time to time be voted b~ the Legislature for 
that purpose, subject to the following conditions: 

(a) that every teacher upon the staff of such school 
possess such diploma or certificate of efficiency 
or license to teach as may be required by law or 
by regulation ; 

(b) that such school be subject to inspection and ex
amination by inspectors of schools in like man
ner a.s a-t any time provided by law or regulation 
for public schools; provided that it shall be com
petent for the Director to appoint from time tx} 
time one or mo~e convenient centres in any ward 
or Magisterial district whither all children ana 
teachers from surrounding private country 
schools shall resort at such times as the Direc
tor may appoint for the purpose of inspection 
and examination ; 

(c) that every white child, i:f so desired, shall be al-
lowed admission as a pupil to such school except 
for any reason which may be a ground for his ex
clusion from any public school ; 

(d) that every such school shall have been attended 
by at least six children for the immediate preced
ing three months or school quarter, except in 
cases where the Minister may, under special cir
cumstances, deem any lesser number sufficient; 

(e) that the school building be approved of by the· 
Department or by the Board of the School Dis
trict; 

(£) that there be no existing public school within 
a radius of three miles from such private school 
having sufficient accommodation for all the 
children attending such private school; 

(g) that no grant shall be made for any child who
has not attended school regularly or to the sat

isfaction of the Department during the period of 
the grant, which grant shall be paid quarterly; 

(h) that the Minister may discontinue any grant to· 
any school should the children attending such 
school fail to show satisfactory progress· owing 
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tijd door de \Vetgevende Macht tot dat einde toegestaan 
mocht worden, en wei onder de volgende voorwaarden :-

(a) dat ieder onderwijzer verbonden aan de staJ: van 
zulke school zodanig certifikaat van bekwaam
heid of licentie bezit als bij wet of regulatie voor
geschreven mocht zijn 

(b) dat zulke school onderhevig zal zijn aan inspek
tie en onderzoek van inspekteurs van scholen op 
dezelfde wijze als te eniger tijd ten aanzien van 
openba"re scholen bepaald mocht zijn, met dien 
verstande dat de Direkteur bevoegd zal zijn van 
tijd tot tijd een of meer geriefelike middelpunten 
in ene wijk of Magistraats-distrikt te bepalen 
waar aile kinderen en onderwijzers van de om
liggende private plattelandscholen voor inspektie 
of onderzoek op zodanige tiiden bijeen zullen 
komen als de Direkteur mocht bepalen. 

w 

(c) dat aan elk blank kind desverlangd toegang zal 
vvorden verleend als leerling in zulke school 
tenzij er redenen bestaan die een grond zouden 
opleveren voor zijn uitsluiting van een openbare 
school. 

(d) dat elke zodanige school gedurende de onmidde
lik voorafgaande drie maanden of bet scbool
kwartaal bezocbt zal' zijn door minstens zes kin
deren uitgezonderd in gevallen waar de Minister 
onder biezondere omstandigheden een kleiner 
getal voldoende mocbt acbten. 

(c) dat bet schoolgebouw .goedgekeur~d zij door bet 
Departement of de Raad van bet Schooldistrikt. 

(f) dat er gene openbare school binnen een omtrek 
van drie mijlen van zodanige school bestaat, die 
voldoende plaatsruimte heeft voor alle kinderen 
die zulke private school bezoeken. 

(g) dat gene toelage verstrekt za.I worden voor ~en 
kind dat de school niet geregeld of ten genoege 
van bet Departement bezocht heeft gedurende 
bet tijdperk van de toelage, welke toelage kwllir
taalsgewijze betaald zal worden. 

(h) da t de J\'Iinister de toela.g.e voor ene school k~n 
intrekken, indien de aldaar schoolgaande kind
eren g9en blijk geven van bevredigende vorder
ingen ten gevolge van de onbekwaamheid van bet 
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to the inefficiency of the <Staff or to the want of 
proper control or discipline ; 

(i) that no grant in aid shall be made to any private 
school for any child above Standard VI, except 
under special circumstances with the consent of 
the Minister ; 

(j) that the provisions of Sections 15 and 16 of this 
Act be complied with; 

(k) that in no case shall the total amount of the 
grant made to together with the amount of 
school fees received by the proprietor of such 
school exceed the amount of costs bona fide in
curred on account of necessary current expenses 
in connection with such school during the period 
covered by the grant ; and the Director of Educa
tion shall have the right as often as he may deem 
such necessary to demand from any such school 
a true and faithful account of such expenses in 
connection therewith. 

28. From the provisions of sub-sections (f) and (i) of the 
preceding section the 1\tiinister may exempt any already 
existing private school or schools whose independent ex· 
istence he may deem advisable or in the interest of the 
public and where regular class instruction has been given 
for at least six months prior to the taking effect of this Act, • 
and no such school once so exempted shall thereafter be 
deprived of its grant for not complying with the said 
provisions; provided that no such school shall at any 
time receive any grant for any child receiving instruction 
in any class or standard (above the VI th Sta,ndard) higher 
than that in which regular class instruction has been 
gi':en at such s?hool for at le~st six months immediately 
pnor to the taking effect of th1s Act. 

Teacher's Salary a preferent claim on Grant. 

29. Every grant in aid shall in the first place be 
devoted to the payment of the salaries of the teachers on 
-the staff of the school concerned. 
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onderwijzend pe:~soiileel of van gebrek a.an behoor
like Ieiding of discipline. 

li) dat gene toelage verleend zal worden aan een pri
vate school voor kinderen boven Standerd VI, 
uitgezonderd onder biezondere omstandJigheden, 
met de toe stemming van de Minister. 

(j) dat aan het bij Sektie 15 en 16 van deze Wet be
paalde voldaan zij 

(k) dat het to tale bedrag van de toelage, tezamen 
met het bedrag van schoolgelden door de eigenaar 
van zodanige school ontvangen, in geen 
geval het bedr1ag van te goeder trouw ter zake 
van noodzakelike lopende uitQ"aven gemaakte on
kosten in verband met zulke school gedurende 
het tijdperk waarvoor de toelage verleend is zal 
te boven gaan zullende de Direkteur van Onder
wijs bevoegd zijn om, zo dikwerf hij zulks nodig 
acht, van elke zodanige school een juiste en ge
trouwe opgave van zulke daartoe betrekkelike 
uitgaven te verlangen. 

28. Van het bij subsekties (f) en (i) van de voorgaande 
sektie bepa.alde kan de Minister de een of andere reeds 
bestaande private school ontheffen, wier onafhankelik be
staan hem raadzaam of in het belang van het publiek 
mocht voorkomen en waarin gedurende minstens zes 
maanden voor de inwerking-treding van deze \Net 
geregeld klasonderricht gegeven was, en aan gene 
school, eenmaal aldus ontheven, zal daarna hare 
toelage uit hoofde van niet-na.koming van de 
gemelde bepalingen ontnomen worden ; met dien 
verstande dat geen zodanige school te eniger tijd ene 
toelage zal ontvangen voor een kind dat onderricht ont
vangt in een klas of standerd (boven de VIde Standerd) 
hoger dan die waarin geregeld klasonderwijs in zulke 
school gedurende minstens zes maanden onmiddellik voor
afgaande aan de inwerkingtreding van deze Wet gegeven 
werd. 

Onderwijzerswedden een bevoorrechte vordering 
op toelage. 

29. Elke toelage zal in de eerste plaats strekken tot 
betaling van de wedden van het onderwijzend personeel 
van de betrokken school. 
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A mount of Grant. 

30. The amount o£ the capitation grant £or each child 
and the o>radation thereo£ according to each school 
grade ch~ss or standard shall be fixed by the Minister 
from year to year and shall subject to Section 27 (k) 
be the same for all aided private schools and shall 
not exceled two-thirds of the average cost based on 
the number on roll unreduced bv the receipt of any school 
fees of ·instruction of children" of a like class grade or 
standard at all public schools for the previous year. 

School Fees in pri'Vate aided Schools. 

31. Subject to the provisions of sub-sections (a) and (b) 
of section 96 of this Act, school-fees may be charged 
in every aided private school, provided that such 
fees for children receiving a capitation PTant and who are 
not exempted by virtue of the aforementioned provisions 
shall not be below the general scale of fees fixed for public 
schools, except with the consent of the 1\:finister. 

CHAPTER IV. 

School Districts. 
Division of Colony into School Districts. 

a2. (1) This Colony shall be and is hereby divided into 
such school districts as are defined in the Second 
Schedule to this Act. 

(2) The Governor may from time to time by Procla-
mation in the Gazette unite two or more School 
districts forming one continuous area so as to 
form one School district ; or divide a 
school district which includes more than 
one of the electoral divisions into which 
the Colony is divided for the nurnose of election 
of members of the T_;egis1ative Assembly 
into two or lnore school d-istricts ana assign 
a name to any new district so constituted; pro
vided that a school district :formed by such pro· 

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



0NDERWIJS. 338 

Bedrag van Toelage. 

30. Het bedrag van de hoofdelike toelage voor elk kind 
·en de grad a tie ervan overeenkomstig de school, rang, klas 
·of standerd zal van jaar to't jaar door de Minister 
worden vastgesteld en zal met inachtneming van 
·Sektie 27 (k) hetzelfde zijn voor aile onder
steunde private scholen, en .zal geen twee derde van 
de gemiddelde kosten, op de grondslag van bet aantal op 
de rol onverminderd met de ontvangst van schoolgelden 
voor onderwijs van kinderen van eenzelfde klas, rang of 
-standerd in publieke scholen voor bet vorige jaar te hoven 
:gaan. 

Schoolgelden in ondersteunde Private Scholen. 
31. Met inachtneming van de bepalingen van sub

-sekties (a) en (b) van sektie 96 van deze Wet 
zullen schoolgelden in elke ondersteunde private 
·school gevorderd mogen worden, mits de school
:gelden voor kinderen, in bet genot van een hoofdelike 
1ioelage en die niet uit hoofde van de voormelde bepalingen 
ontheven zijn, niet zullen zijn beneden de algemene schaal 
vastgesteld voor openbare scholen uitgezonderd met de 
toestemming van de Minister. 

HOOFDSTUK IV. 

Schooldistrikten. 
lndeling van de Kolonie in Schooldistrikten. 

32. (1) Deze Kolonie wordt en is bij deze verdeeld 
in de schooldistrikten omschreven in de Tweede 
Bijlage van deze Wet. 

(2) De Goeverneur kan van tijd tot tijd bij Proklama
tie in de StaatskoeTant twee of meer aaneen
liggende Schooldistrikten verenigen tot een 
Schooldistrikt ; of een Schooldistrikt dat zich 
over meer dan ene van de kiesafdelingen uit
strekt wa.arin de Kolonie met bet oog op de ver
kiezing van I eden van de \V etgevende V er
gadering verdeeld is, in twee of meer schooldis
trikten verdelen en een naam aan elk nieu w dii
trikt aldus gevormd geyen; met dien verstande 
<lat een bij zulke p_roklamatie gevormd distrikt 
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clamation shall be conterminous with one or 
more o£ such electoral divisions. 

(3) Be£ore any such proclamation shall be issued 
not less than three months notice shall be given in, 
the Gazette of the changes proposed ; provided 
always that no such proclamation shall take 
effect except from the commencement of a· 
financial vear: provided further that anv Board· 
the const.itution of which would be affe.cted by 
such proclamat~on shall he newly constituted by 
election and appointment as hereinafter provided. 

CHAPTER V ... 

Local Management of Schools. 
A. School Committees. 

33. Every Primary or Secondary Public School, except 
such schools as are mentioned in the 'J.1hird Schedule to 
this Act or in such schedule as amended under the powers 
()f section 68 shall be under the supervision of a School 
Committee consisting of not less than five and not more 
than seven members; provided that whenever the 1\tfinister 
may deem it expedient and in the interest of education so 
to do he shall have the right to group together two or more 
country schools situated within a reasonable distance of 
one another for the purpose of electing a School Commit
tee common to all such schools, and in every such case the 
Minister shall have the right to exclude wholly or partially 
such common Committee from the proviso contained in 
section 59 (1) of this Act relative to the eombining of such 
School Committees for the purpose of electing a member 
to the Board ; and provided further that in no case shall 
the 1\1inister for the purpose of this section have the right 
to group together any two schools, whether by themselves. 
or together with other schools, when the number of chil
drrn on the roll of each such school is fifty or above, except 
with the consent of the majority of the parents of the 
children on the roll of each such school. 

Who may elect. 
34. The members of any such Committee shall be elec

ted by parents who at the time of election have one or· 
more children on the roll of such school. 
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geHjkgrenzig za1 zijn met een of meeT van zulke 
kiesafdelingen. 

(3) Alvorens zulke proklamatio uit te vaardigen, zal 
minstens drie maanden van te voren kennis van 
de beoogde veranderingen in de Staatskoerant 
gegeven worden; met dien verstande altijd, dat 
geen zodanige proklamatie van kracht zal wor
den voor het begin van een financieel jaar; en 
voorts met dien verstande dat aile Raden, wier 
samenstelling ingevolge zulke proklamatie aan
getast is, opnieuw door verkiezing en aanstelling 
als hierna. omschreven gevormd zullen worden. 

HOOFDSTUK V. 

Plaatselik Beheer van Scholen. 
A. Schoolkommissies. 

33. Elke Lagere of J\Iiddelbare Openbare School, n1et 
-uitzondering van scholen vermeld in de Derde Bijlage van 
deze Wet of in zulke Bijlr.ge zoals gewijzigd krachtens 
Sektie 68 zal staan onder het opzicht van een School

kommissie bestaande uit niet 1ninder dan vijf en niet 1neer 
dan zeven leden met dien verstande dat, zo dikwerf de 
l\1inister zulks wenselik en in het belang van de opvoeding 

-oordeelt, hij bevoegd is twee of meer binnen redelike 
,afstand van elkander gelegen plattelandscholen samen 
te voegen met het doel om een aan aile zulke scholen 
gemeenschappelike Schoolkommissie te kiezen, zullende 
de Minister gerechtigd zijn om zodanige gemeenschap
pelike Kommissie geheel of gedeeltelik van het bij Sektie 
59 (1) van deze Wet bepaalde betrekkelik het samen
voegen van zulke Schoolkommissies voor het kiezen van 
een Raadslid vrij te stcllen; en in dier voege voorts, dat de 
1V1inister in geen geval bevoegd zal zijn om ter uitvoering 
van deze sektie twee scholen, hetzij afzonderlik of teza1nen 
met andere scholen, sam en te voegen, wanneer het aantal 
kinderen op de rol van ieder zodanige school vijftig of 
meer bedraagt, uitgezonderd met de toestemming van de 
ouders van de kinderen on de rol van ieder zodanige 
school. 

[{ iesgerechtigden. 
34. De leden van zodanige kommissie znllen worden 

gekozen door de onders' die ten tijde van ae verkiezing 
,een of meer kinderen op de rol van zulke school hebben. 
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Qualification of Members. 

35. (1) Every white person of full age residing 
within the school district shall be qualified to be elected a 
member of the Committee except 

(a) an alien; 

(b) a person convicted at any time of an offence for 
which imprisonment with hard labour has been 
imposed as a punishment unless he shall have 
obtained a free pardon or his period of imprison
ment shall have expired at least three years nrior 
to the date of his election ; 

(C) a person of unsound mind declared as such by a 
competent Court: 

(d) an unrehabilitat,ed insolvent; 

(e) a teacher in any school or institution or any officer 
of the Department ; 

(f) a Resident lYiagistrate or Assistant Resident J\1a
gistrate 

(2) Any member who shall cease to possess the quali
fications or become disqualified as aforesaid or 
who shall absent himself from three consecutive 
ordinary meetings of the Committee without leave 
of the Committee or who shall receive any salary, 
fee or reward whatsoever, pecuniary or otherwise 
in connection with his services as a member shall 
ipso facto vacate his office and the Chairman 
shall at the next n1eeting of the Committee held 
after the disqualification shall have come to his 
knowledge declare a vacancy to have occurred 
and such vacancy shall be filled in manner here
inafter provided; provided always that a member 
whose office shall have been t,O declared vacant 
shall have the right of appeal to the Board of the 
district whose decision shall be final. 

Nomination of Members of School Commit~ee. 

36. The nomination of any Schoo] Committee shall take 
place in manner as follows :-

(1) The Director shall by notice in the Gazette 
appoint a day and hour for holding a meeting 
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K walifikatie van Leden. 
35. (1) Elk blank meerderjarig persoon die 

in het Schooldistrikt woonachtig is zal bevoegd 
zijn tot· lid van de kommis.sie gekozen te worden 
uitgezonderd : 

(a) een vreemdeling ; 
(b) een ieder, die te eniger tijd voor ene misdaad 

waarvoor gevangenisstr-af met harde arbeid op
gelegd werd veroordeeld is geworden tenzij hij 
gratie verkregen heeft of het tijdperk van zijne 
opsluiting minstens drie jaren voor de datum 
van zijne verkiezing verstreken was; 

(c) een krankzinnige, als zodanig verklaard door een 
bevoegd Gerechtshof; 

(d) een ongerehabiliteerde insolvent; 
(e) een onderwijzer in ene school of inrichting of een 

ambtenaar van het Departen1ent; 
(f) een Resident J\1agistraat of Assistent Resident 

1\fagistraat. 
(2) Een lid dat ophoudt de vereiste kwalifikaties te 

bezitten, of gediskwalifi.ceerd zal worden overeen
komstig het hiervoren bepaalde of da t zonder ver
I of van de kommissie van drie achtereenvolgende 
gewone bijeenk'omsten van de kommissie weg
blijft, of dat ene bezoldiging, beloning of ver
goeding hoe ook genaamd, van geldelike aa rd 
of anderzins ter zake van zij ne diensten als lid, 
geniet zal ipso facto verva.Uen zijn van zijne be
diening en de Voorzitter zal op de eer~tvolgende 
bijeenkomst van de kommissie, gehouden nadat 
hij van de diskwalifi.katie onderricht is geworden 
van de ontstane vakature kennis geven en in zo
danige vaka.tur.e zal op de wijze hierna vermeld, 
voorzien worden, altijd met dien verstande dat 
een lid welks betrekking aldus vakant verkhtard 
is recht van beroep zal heb ben naar de Distrikts
raad, wiens beslissing afdoende zal zijn. 

Nominatie van Leden van Schoolkommissie. 
36. De nomina.tie van ene Schoolkommissie zal op de 

volgende wijze plaats vinden :-
(1) De Direkteur zal bij kennisgeving in de Staats

koerant een dag en uur bepalen voor het 
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of parents entit~ed ~o vote for _the purpose of re
ceivinct the nom1natwn of candidates for member
ship of and of electing memb.ers for ~he ScJ:l?ol 
Committee and shall immediately In wntmg 
inform the principal teacher or teachers of the· 
school or schools and the Resident or Detached 
'Assistant Resident :Magistrate within whose juris
diction such school or schools are situate of the 
time so appointed; 

(2) at least ten days prior to the meeting so appointed 
such principal teacher or such teacher as the 
Dil"ector may appoint thereto shall by letter and 
by notice affixed to the Inain door of the school 
building notify to every parent entitled to vote the 
da.y and hour appointed for the nomination and 
election of members for the Committee. 

(3) Upon the day and at the hour so appointed a 
meeting presided over by the person thereto 
appointed by the Resident or Detached Assistant 
Resident l\1agistrate within whose jurisdiction 
such school or schools are situate (hereinafter 
referred to as the ''Returning Officer'') shall be 
held for such nomination and election in the 
school building or some part thereof. 

(4) Every nomination shall be in writing and shall 
contain the full names and addresses of the per
sons nominated and shall be signed by the nro
poser and a seconder ; 

(5) N..o nomination paper shall contain more names 
of persons nominated than the number of mem
bers to be elected to the Committee, and no per
son shall be allowed to nominate either as pro
poser or seconder who is not qualified to vote or 
'\Vho is not present at the meeting; 

(6) Every nomination paper shdl be handed over to 
the Returning Officer who as soon as he shall 
have ascertained by question put that there are 
no more candidates to be nominated Ghall declare 
the nominations closed. 
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houden van en~ bijeenkomst van stemgerechtigde 
ouders voor het doel om de nominatie van kan
didaten voor lidmaatschap van de Schoolkom
missie te ontvangen, en voor het kiezen van led en 
ervan, en zal onmiddellik in geschrifte de hoofd
onderwijze·:r of onderwijzers van de school of 
scholen en de Resident of Gedetacheerd Assis
tent Resident Magistraat binnen wiens jurisdik
tie zulke school of scholen gelegen zijn van de 
dag en het uur aldus bepaald verwittigen. 

{2) l\tiinstens tien dagen vo6r de bijeenkomst aldus be
paald zal zulk hoofdonderwijzer of een door de 
Direkteur te dier zake aangesteld onderwijzer bij 
brief en bij kennisgeving gehecht aan de hoofd
deur van het scboolgebouw aan ieder stemge
rechtigde ouder kennis geven van de dag en het 
nur bepaald voor de nominatie en de verkiezing 
van leden van de kommissie. 

·(3) Op de dag en het uur aldus bepaald zal ene bij
eenkomst onder voorzitterschap van de persoon, 
(hierna genoemd de "Kiesbeambte") daartoe 
aangestefd door de Resident of Gedetacheerd 
Assistent Resident Magistraat 'binnen wiens 
jurisdiktie zulke school of scholen gelegen 
zijn jn het schoolgebouw of een deel daarvan 
voor zodanige nominatie en verkiezing gehouden 
worden. · 

{4) Elke nominatie zal zijn in geschrifte en zal de 
valle namen en adressen van de genomineerde 
personen inhouden en zal door de voorsteller en 
ondersteuner ondertekend zijn. 

(5) Geen nominatiebriefje zal meer namen bevatten 
dan het aantal voor de Kommissie te kiezen 
I eden, en niemand zal of als voorsteller of als 
ondersteuner mogen nomineren, die niet stem
gcrcchtigd of niet bij de bijeenkomst tegen
woonlig is. 

(G) Elk nominatiebriefje zal aan de Kiesbeambte 
overhandigd worden, die, zodra hij op daartoe ge
dane vraag bevonden heeft dat er geen verdere 
kandidaten voor nominatie zijn, de nominaties 
gesloten zal verklaren. 
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Election of Members of Committee. 

37. (1) If the number of persons validly nominated does 
not exceed the number of persons to be elected 
the persons so validly nominated shall forthwith 
be declared by the Returning Officer to be duly 
elected. 

(2) If the number of persons validly nominated ex
ceed the number of persons to be elected the 
Returning Officer shall. immediately after the 
closing of the nominations write down in letters 
plainly legible to the meeting on a black board or 
on· paper posted up in some conspicuous place or 
places the names of all the persons v!1lidly 
nominated. 

(3) Thereupon the voting shall take place by each 
voter writing or causing to be written on a slip of 
paper the names of the candidates desired by him 
and handing over in person such paper to the 
Returning Officer; provided that no voting paper 
shall contain more names than there are candi
dates to be elected and that no vote recorded for 
a person not a nominated candidate shall be 
considered. 

(4) Upon ascertaining the result of the voting the 
Returning Officer shall declare the same and shall 
further declare the ca;ndidates elected by the 
majority of votes to be duly elected. 

(5) As soon as possible after the Returning Officer 
shall have declared which candidates are duly 
elected he shaH through the miEldium of the Hesi
dent or Detached Assistant Resident J\1agistrate 
transmit to the Director a statement in 
the form prescribed by regu1ation snowing 
the full names, occupations and addr~sses or 
the members elected ; and the Director shall 
thereupon cause to be published in the Gazette 
a notice showing the names of the persons duly 
elected and the date of the first meeting of the 
School Committee. 

Provision in case five Members are not elected. 
38. In the event of less than the min2mum number of 

members required by law being elected for a School 
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V erkiezing van Kommissieleden. 

3 7. (1) Indien bet getal wettig genomineerde personen 
bet getal van te kiez.en personen niet te boven 
gaat, zullen de aldus wettig genomine.erde per
sonen onverwijld door de Kiesbeambte verklaard 
worden wettiglik gekozen te zijn. 

(2) Indien bet .aantal wettig genomineerde personen 
het getal van te kiezen personen te boven gaat, 
zal de Kiesbeambte onmiddellik na afioop van 
de nominaties ter kennisneming van de bijeen
komst de namen van de wettig genomineerde 
personen in duidelik leesbare letters op een zwart 
bord of op papier in een zichtbare pliaats of 
plaatsen aangebracht, neerschrijven. 

(3) Alsdan zal de stemming in dier voege plaats vin
den dat elke kiezer de na.men van de door hem 
begeerde kandidaten op een strook papier1 schrij,ft 
of doet schrijven en zodanig papier in persoon 
aan de Kiesbeambte overhandigt ; met dien ver
stande dat geen stembriefje meer namen zal be
vatten dan er' te kiezen kandidaten zijn en dat 
gene stem, die op een niet-genominerde kandi
daat uitgebracht is in aanmerking zal komen. 

( 4) Zodra de Kiesbeambte zich van de uitslag van de 
stemming vergewist heeft, zal hij dezelve be
kend maken en zal verder de n1et meerderheid 
van stemmen gekozen kandidaten verklaren be
hoorlik gekozen te zijn. 

(5) Zo spoedig mogeliK nadat de Kiesbeambte ver
klaard zal hebben welke kandidaten behoorlik 
gekozen zijn, zal hij door de tussenkomst van de 
Resident of Gedetacheerd Resident Ma.gistraat 
aan de Direkteur een staat toezenden, in 
de vorm bepaald bij regulatie, behelzende 
de volle namen, het beroep en de adres
sen van de gekozen led en ; en- de Direkteur zal 
daarop ene kennisgeving in de Staatskoerant 
cloen plaatsen behelzende de namen van de be
hoorlik gekozen personen en de datum van de 
eerste bijeenkomst van de Schoolkommissie. 

Voorziening ingeval vijf Leden niet gekozen zijn. 
38. In geval minder dan het minimum a.antal volgens 

wet vereiste pe·rsonen voor een Schoolkommissie gekozen 
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Committee, the 1\finister may appoint as many as may be 
required to complete that number. 

Casual Vacancies. 

39. In case any member of a Committee cease to hold 
office durincr the term for which he was elected his place 
shall be fill~d by a new election in manner as pro_vided ~n 
Sections 45, 46 and 47 or if he be a member appmntea as In 
the previous section provided, the Mini8ter shall make a 
new appointment; provided that any person so elected or 
appointed shall hold office for the remainder only of the 
period for which the member who has ceased to hold office 
and whose place is so filled would otherwise have continued 
in office. 

Date of first election under the Act and dissolution of 
existing Committees. 

40. The first election under this Act of members of a 
Committee shall be held as soon as conveniently may be 
after the date of the taking effect of this Act and imme
diately upon the publication of the notice mentioned in sub
section (5) o£ Section 37 showing the na1nes of the persons 
duly elected for any Committee, the school whose Com
mittee has been thus published shall ipso facto cease to be 
subject to the jurisdiction of any School Committee exist
ing or established under the provisions of any previously 
existing Ordinance or Law, and any such School 
Committee existing by virtue of any previous Law or 
Ordinance shall ipso facto cease to exist and to have any 
authority immediately upon every school hitherto under 
its jurisdiction being withdrawn therefrom as in this sec
tion provided, or at such earlier date as the Minister by 
notification in the Gazette may decide upon. 

Term of Office . 

. 41. Th~ term of office of all Committees elected or ap
pmnted pnor to ~Oth June, HH1, shall expire on that date 
and new Committees to fill the places of such expiring 
c~~mittees shall .be elected on a day to be fixed by \tlhe 
1\finister, aud whiCh shall as far a:-3 possible be not later 
than the 30th of June, 1911. 

42: The period of office of every Committee elected or 
appmnted to serve after the 30th day of June, 1911, shall Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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zjjn, kan de l\Enister zovele aanstellen als nodig 
zijn om dat getal aan te vullen. 

Tussentijdse Valwtures. 
39. In geval een kommissielid gedurende bet tijdperk 

waarvoor hij gekozen is, ophoudt zijne bediening te be
kleden, zal zijne plaats aangevuld worden door een nieuwe 
verkiezing gehouden overeenkomstig Sekties 45, 
46, en 4 7 of bij aldien hij een lid is, aangesteld in
gevolge de vcorgaande sektie, zal de Minister een nieuwe 
aanstelling doen; met dien verst.ande dat een ieder, aldus 
gekozeri of aangesteld, slecht.s voor de rest van bet tijd
perk dienst zal doen waa.rvoor het lid, dat ophield zijne 
bediening te bekleden en welks plaa ts aldus aangevuld is, 
anders in funktie gebleven zou zijn. 

Datum van eerste verkiezing ingevolge deze Wet 
en ontbinding van bestaande Kommissies. 

40. De eerste verkiezing volgens deze Wet van Kom
missieleden zal zo spoedig doenlik na bet in werking tre
den van d.eze Wet gehouden worden en onmiddelik na de 
publikatie van de kennisgeving vermelcl in subsektie 5 
van sektie 37 behelzende de namen van de behoorlik 
voor ene kommissie gekozen leden, zal de school wier 
Komn1issie aldus gepubliceerd is ipso facto ont
trokken zijn aan de jurisdiktie van de Schoolkommissie 
bestaande of ingosteld overeenkomstig de bepalingen van 
een tevoren bestaande Ordonantie of Wet, en elke zo
danige Schoolkommissie bestaande ingevolge een vnrige 
Wet of Ordonantie zal ipso facto ophouden te bestaan 
en gezag uit te oefenen, zodra. elke school tot dusverre 
onder hare jurisdiktie ingevolge. bet bij deze sektie bepaal
de, daaraan onttrokken is of op zulke vroegere datum als 
de Minister bij kennisgeving in de Staatskoerant mocht 
bepalen. 

Diensttijd. 
41. De diensttijd van aile kommissies gekozen of aan

gesteld voor de 30ste Juni, 1911, zal op die datum eindigen 
en nieuwe kommissies in de plaats van zulke aftredende 
kommissies zullen op een door de Minister vast te stollen 
dag gekozen worden, welke dag, zoo doenlik, niet later 
dan de 30ste Juni 1911 zal zijn. 

42. De diensttijd van elke kommissie aekozen of aan
gesterd_ na de 30ste dag van Juni 1911, zal drie jaar zijn; 
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be three years ; provided that the period of office of mem
bers of all Committees shall terminate on the 30th day of 
J nne of every third year after 30th June, 1911. 

43. T:he provisions contained jn Section 41 relative 
to the election of new Com1nittees in the place of expiring 
Committees shall apply to all subsequent general elections 
of Committees and all such Committees shall assume office 
on the 1st day of July following their election. 

Retiring Members may be re-elected. 

44. Ever:y member shall subject to the provisions of 
Section 35 be eligible for re-election as a member. 

Resignation a.nd Casual Vacancies. 

45. Any 1nember of a Committee may resign his office 
by notice in writing to the Chairman of the Committee. 
The Chairman shall at the first meeting after receiving 
such notice or notice of any member's death declare a 
vacancy of such member's oflice, and thereafter the Com
mittee shall appoint a day and hour for the election of a 
new member in the place of the member deceased or re
signed, whereof notice shan be given per letter and by 
notice affixed to the main door of the school building 
by the principal teacher to every qualified voter at least ten 
days previous to such election. 

46. Upon the day and hour appointed a meeting of all 
qualified voters presided over by the Chairman or Vice
Chairman of the Committee shall be held at a place to be 
mentioned in the notice calling the meeting, and at such 
mee~ing. the voting shall take place immediately after 
nom1natwns shall have been received in manner as pro
vided in Sections 36 and 37 of this Act. 

4 7. The result of the election shall be declared by the 
Chairman to the meeting and the name of the 
candidate duly elected transmitted by the Secretary of the 
Committee to the Director together with a t:;tatement 
showing the full name, occupation and address of the 
~1ember elected, as also a statement of the name, occupa
twn and address of the member whose place he has been 
elected to till. 
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met dien verst.ande dat de diensttijd van leden van aile 
kommissies op de 30ste dag van J uni van elk derde jaar na 
30 J uni 1911 ten einde lopen zal. 

43. De bepalingen vervat in Sektie 41 aangaande de 
verkiezing van nieuwe kommissies in de plaats van aftre
dende kommissies, zullen van toepassing zijn op aile vol
gende algemene verkiezingen van kommissies en aile zo
danige kommissies zullen op de lste dag van J uli volgende 
op hare, verkiezing in dienst treden. 

Aftredende Led en zijn herkiesbaar. 
44. Elk lid zal, met inachtneming van bet bij Sektie 

35 bepaalde, tot lid herkiesbaar zijn. 

Bedanking en tussentijdse Vakatures. 

45. Elk kommissielid kan voor zijne bediening bedanken 
bij kennisgeving aan de Voorzitter van de kommissie. De 
Voorzitter zal op de eerste bijeenkomst gehouden na de 
ontvangst van zodanige kennisgeving of van bet bericht 
van overlijden van een lid, bekend maken dat de bediening 
van zulk hd opengevallen is, en de kommissie zal alsdan 
een Jag en uur bepalen voor cie verkiezing van een nieuw 
lid in de plaats van bet overleden of afgetreden lid, waar
van door de hoofdonderwijzer minstens tien dagen voor de 
verkiezing bij brief en bij kennisgeving gehecht aan de 
hoofddeur van het, schoolgebouw aan elke kiesgerechtigde 
kennis zal worden gegeven. 

46. Op de dag en bet uur bepaald zal ene bijeenkomst 
van alle kiesgerechtigden onder leiding van de Voorzitter 
of Vice-Voorzitter van de k01nmissie op ene in de kennis
geving, waarbij de bijeenkomst belegd wordt, te ver
melden plaats gehouden worden, en in zodanige bijeen
komst zal de stemming plaats vinden onmiddelik nadat 
nominaties op de wijze omschreven bij Sekties 36 en 37 
van deze Wet ontv.angen zijn. 

4 7. De uitslag van de verkiezing zal door de Voorzitter 
aan de bijeenkomst bekend worden gemaakt en de naam 
van de kandidaat zal door de Sekretaris van de Kommissie 
aan de Direkteur gezonden worden, vergezeld van een 
staat behelzende de voile naam, het beroep en het adres 
van bet gekozen lid, alsmecle van een staat behelzende 
de naam, bet beroep en aclres van bet lid in wiens plaats 
hij gekozen is. 
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Powers of Governor in regard to Committees in default. 

48. If a Committee shall make default in carrying out 
any duties imposed upon it by this Act or by regulation, 
the Governor may direct such Committee to carry 
out such duties; and in the event of the failure 
of 'the Committee to comply with such directions 
within a time fixed thereby, the Governor may 
dissolve such Committee and either cause a new 
Committee to be elected in manner provided in 
Sections 45, 46 and 4 7, or appoint a committee 
provided always that during any period between 
the dissolution of one Committee and the election or ap
pointment of another Committee, the powers and duties 
of such Committee ~hall be and are hereby vested in the
Department. 

Outgoing ]\/[embers to hold office until new Members 
appointed. 

49. If at any time on the terminat:on of the period of 
office of members of a Committee otherwise than by disso
lution of such Committee under the last preceding section 
a new Committee shall not have been elected as provided 
by this Act such members shall notwithstanding the ter
mination of their period of office continue to be a duly 
constituted Committee until a new Committee has been 
constituted as provided by this Act. 

Election Expenses. 

50. The expenses incidental to the conduct of elections 
held under this Chapter shall be paid out of the general 
revenue. 

Chairman and Vice-Chairman of Committee. 

51. (1) Every Committee shall elect one of its members
to be Chairman and another to be Vice-Chairman. 
thereof; 

(2) In the event of the absence of both Chairman and 
Vice-Chairman from any meeting the members 
present shall elect one of their number to preside
at such meeting. 
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Bevoegdheden van Goeverneur ten opzichte van 
nalatige Kommissies. 

345 

48. W anneer ene Kommissie verzuimen zal de plichten 
haar bij deze Wet of bij regulatie opgelegd te vervullen, 
kan de Goeverneur zodanige Kommissie verzoeken 
.zulke plichten na te komen; en indien de Kom
missie in gebreke blijft aan dit verzoek binnen een 
daarbij bepaalde tijd te voldoen kan de Goeverneur zo
danige Komn1issie ontbinden en of een nieuwe Kommis
sie overeenkomstig Sekties 45, 46 en 4 7 do en 
kiezen, Of een Kommissie aanstellen ; altijd met dien 
verstande dat gedurende de tijd tussen de ant
binding van ene Kommissie en de verkiezing of aanstel-
1ing van een andere Kommissie, de bevoegdheden en ver
plichtingen van zodanige Kommissie zullen berusten en 
mits deze berust bij het Departement. 

Aftredende Leden doen dienst totdat nieuwe Leden 
aangesteld zijn. 

49. vVanneer te eniger tijd na afloop van de dienst
.tijd van Kommissieleden, anders dan door ontbiuding 
krachtens de voorgaande Sektie, geen nieuwe komrnissie 
zal zijn gekozen overeenkomstig de bepalingen van deze 
Wet, zullen zodanige led en niettegenstaande de afloop van 
hun diensttijd een behoorlik samengestelde kommissie blij
ven. vorme:n tot tijd en wijle een nieuwe kommissie over-

-eenkomstig deze Wet gevormd is. 

V erkiezingsuitgaven. 

50. De uitgaven in verband met bet houden van ver
.ki.ezingen overeenkomstig dit Hoofdstuk zullen uit 's 
Lands Schatkist bekostigq. worden. 

Voorzitter en Vice- Voorzitter van Kommissie. 

51. (1) Elke Kommissie zal een van hare ledE'm als 
V oorzitter en een ander als Vice-Voorzitter ervan 
kiezen. 

(2) In .geval van afwezigheid van de Voorzitter en 
de Vice-Voorzitter van ene vergadering zullen 
de aanwezige leden een uit hun midden kiezen 
om als voorzitter van zodanige vergadering te 
fungeren. 
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(3) The Chairman, Vice-Chairman or any per
son presiding at a meeting of the Committee shall 
have only a casting vote. 

Quorum. 

52. Three members of a Committee shall form a quorum 
thereof. 

Minutes. 

53. l\1inutes of the proceedings of every mE-eting of a. 
Committee shall be regularly kept either in the English or 
Dutch language in a book set a part for the purpose and 
such J\!Iinutes shall be submitted for confirmation at the 
next meeting and if confirmed, signed by the pe_rson pre
siding thereat. The Director or any person nominated by 
him for the purpose shall at all reasonable times have 
access to such lVIinutes. 

Secretary. 

54. Every Committee shall appoint a Secretary and 
Treasurer, who shall keep the .:\1inutes of the Committee 
as in the previous section provided. No remuneration shall 
be paid to such Secretary and Treasurer. 

Ordinary and Special Meetings. 

55. There shall be an ordinary meeting of the Committee 
at least once every month. Special meetings of the Com
mittee shall be convened by the Chairman, or in his 
absence by the Vice.:Chairman upon a requisition by two 
members thereof ; and the Chairman or Vice-Chairman 
in the absence of the Chairman may convene a special 
meeting of the Committee whenever he may deem such 
necessary in the interest of the School. 

Jl.! eetings may be held in School Buildings. 

56. The Committee may hold its meetings in any part 
of the school-building provided the same do not 
interfere with the school work carried on therein. 

Powel's and Duties of School Committee. 

57. The powers and duties of a Committee shall be 
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(3) De V oorzitter, Vice-Voorzitter of de persoon 
die als voorzitter van ene kommissie-vergadering 
fungeert zal slechts een beslissende s'tem hebben. 

Quorum. 
52. Drie leden van a en kommissie zullen een q no rum 

daarvan vormen. 
Notulen. 

53. N otulen van de verrich tingen van elke Kommissie
vergadering zullen geregelcl of in de Engelse Of in de Hol
landse taal in ·een daarvoor bestemd hoek gehouden wor
den en zulke N otulen zullen op de volgende vergadering 
ter bekrachtiging voorgelegd en indien be:k:mchtigd, door 
de voorzittende persoon onderteke!I1d wo.rden. De Direk
teur of een door hem aangewezen persoon, zal op alle 
redelike tijden toegang tot deze l\finuten hebben. 

S~kretaris. 

54. Elke kommissie zal een Sekretaris en Penning
meester aanstellen, die de Notulen van de kommissie 
overeenkomstig bet bij de voorgaande Sektie bepaalde zal 
houden. Gene beloning zal aan zulke Sekreta·ris en Pen
ningm.eester verschuldigd zijn. 

Gewone en Speciale V ergaderingen. 
55. Er zal minstens eenmaal in elke maand ene Kom

missievergadering plaats vinden. Speciale Kommissie
vergaderingen zullen door de Voorzitter belegd worden, 
of in zijn afwezen door de Vioe-Voorzitter op ene rekwisi
tie van twee leden ervan; en de Voorzitter1 of in zijn af
wezen de Vice-Voorzitter kan een speciale Konlmissie
vergadering beleggen zo dikwils hij zulks in bet belang 
van de school nodig acht. 

Vergaderingen in het Schoolgebouw te worden 
gehouden. 

56. De Kommissie kan hare vergaderingen in bet een 
of ander gecleelte van het schoolgebouw houden mits de
zelve niet de voortgang van de daarin gehouden lessen 
belemmeren. 

Bevoegdheden en Plichten van Schoolkommissie. 

57. De bevoegdheden en plichten van ene Kommissie 
zullen bestaan in : 
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(1) to bring to the notice of the Department through 
the medium of the Board any matter which in 
the opinion of the Committee concerns the wel
fare or the efficiency of the School ; and any 
member of a School Committee shal! have the 
right to enter such school provided he does not 
in any manner interfere with the work which 
is being carried on therein ; 

(2) to take such steps subject to the provisiOns of 
Section 73 as may appear to it advisable in order 
to ensure that the school buildings and premises 
am kept in good order and repair; 

(3) To take such part in the appointment or susoen
sion or dismissal of teachers as is prescribed by 
Sections 81, 84 and 85. 

(4) To investigate any complaint or matter calcula
ted to act detrimentally to the interests of the 
School and to affect its welfare, provided that 
the Committee shall upon any written com
plaints being made to it by any parent be bound 
to institute a due investigation, and if such mat
ter or complaints cannot be satisfactorily settled 
otherwise to forward the .same to the Board with 
the results of the investigation. 

(5) To fix the school hours (but not so as to affect the 
length of the school day) subject always to the 
approval of the Department in the event of any 
objection being raised; 

(6) To exclude any child from School whenever for 
any reasons mentioned in Section 13 of this Act 
it considers that it is in the interests of the 
S_chool that such child should be excluded ; pro
vided always that the parent of such child shall 
have the right of appealing against such exclusion 
to the Department, whose decision shall be final. 
The principal teacher shall have the rirrht· of ex
cluding any child on his own authority but only 

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



ONDERWIJS. 347 

(1) het ter kennisse hmngen van het Departement 
door middel van de Raad van al wat naar bet 
o01·deel van de Kommissie het welzijn of de deug
delikheid van de school raakt, en ieder lid van 
ene Schoolkommissie zul gerechtigd zijn zo
danige school binnen te gaan mits hij niet op 
enigedei wijze de voortgang van de daarin ge
houden lessen stoort. 

(2) bet nemen van zulke maatregelen, onderworpen 
a::m de bepalingen van Sektie 73 als zij raad
zaam moge achten, ten einde te verzekeren dat 
de scboolgebouwen en het perceel in goede toe
stand onderhoucJen worden. 

(3) bet deelnemen in zake de aanstelling, scborsing 
of het ontslag van onderwijzers overeenkomstig 
het bij Sekties 81, 84 en 85 bepaalde. 

(4) bet onderzoeken van klachten en aangelegen
beden die de belangen van de school zouden kun
nen benadelen en aan baar welstand afbreuk 
doen, in dier voege da t de kommissie gehouden 
zal zijn een behoorlik onderzoek in te stellen 
wanneer door een ouder schriftelike klachten bij 
baar ingediend worden en indien zulke aange
legenheden of klachten niet op andere bevre
digende wijze afgedaan kunnen worden, alsdan 
dezelve met de 'resultaten van het onderzoek aan 
de Raa.d te zenden. 

(5) bet vaststellen van de schooluren (mits geen in
brenk makende op de lengte van de schooldag), 
altijd echter onder nadere goedkeuring van het 
Departement indien daartegen bezwaar getnaakt 
wordt. 

(6) bet uitslniten van kinderen van school zo dikwils 
zij om redenen vermeld in Sektie 13 van deze 
vV et, van oordeel is da t de belangen van de 
school vergen dat een kind uitgesloten worde; 
altijd met dien ver•stande dat de ouder van zo
danig kind gerecbtigd zal wezen tegen zulke uit
sluiting in beroep te komen bij bet Departementr 
welks besljssing afdoende zal zijn. De hoofd
onderwijzer zal gerechtigd zijn op eigen gezag 
een kind nit te sluiten, docb slecbts tot de eerst
volgende vergadering van de Kommis.sie als 
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until the next meeting of the Committee when 
all such cases shall be laid before it for decision ; 

(7) To provide for the necessary supply of books and 
school material through the Department; 

(8) Such other .powen; and duties as the Board may 
lawfully delegate to it or as may be conferred or 
imposed on it by or by virtue of any provision of 
this Act. 

Communications front Committees to be addressed 
to Board. 

58. All communications of a Committee on matters 
concerning its School or schools, except as otherwise pro
vided by this Act or by regulation shall he addressed to the 
Boa,rd and not to the Department. 

B. School Boa:rds. 

59. There shall be a School Board constituted for every 
School district and every such Board shall consist of nine 
members. Four of such m1embers shall be appointed 
by the lVIinister and the remainder shall be elected by the 
members of the School Committees within such School 
district in manner as follows :-

(1) Every Committee shall on the day and 
at the place notified by the Director as 
in sub-section (2) hereof provided hold a 
special meeting for the purpose of electing 
a 1nember for the Board and no person shall 
be so elected except by an absolute majority 
of the members of the Committee; provided that 
whenever the number of Committees in any 
school d:strict are more than five but do not 
exceed. ten the ~inister shall oombine any two 
Committees, and 1f the number of Committees in 
any school district are more than ten but 
do not exceed fifteen, the lVIinister ' shall 
combine auy three Committees, and so 
on, for the purpose of electing one member to the 
Board, and every such group of Committees shall 
for the purpose of such election and anything 
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wanneer aile zulke gevailen aan dezelve ter be
slissing voorgelegd zullen worden. 

(7) het aanschaffen van de vereiste voorraad boeken 
en schoolhenodigheden door hemiddeling van he~ 
Departement. 

(8) zulke andere hevoegdheden en plichten, die de 
Raad volgens wet aan haar nwcht opdragen 
of welke haar bij of krachtens ene hepaling van 
deze Wet toegekend of opgelegd mochten wor· 
den. 

M ededelingen van wege Kommissies te worden 
gericht a.an Raacl. 

58. Aile mededelingen van wege de Kommissie in aan
gelegenheden rakende hare school of scholen zullen aan 
de Raad en niet aan het Department gericht worden, 
tenzij deze Wet of ene regulatie anders bepaalt. 

B. Schoolraden. 

59. Er zal een Schoolraad zijn, ingesteld voor ieder 
schooldistrikt en ieder Schoolraad zal besta.an uit negen 
leden. Vier van zulke leden zullen door de Minis
ter aangesteld worden, en de overige zullen door de led en 
van de Schoolkommissie gekozen worden en wei op de 
volgende wijze :-

(1) E Ike Scboolkommissie zal op de dag en het uur 
door de DirJekteur overeenkomstig subsektie (2) 
biervan bij kennisgeving vastgesteld. een speciale 
vergadering bouden ten einde een Raadslid 
te kiezen, en geen persoon zal als zodanig 
gekozen \vorden tenzij met een volstrekte 
meerderheid. van de KommiRsieleden; in dier 
voege dat zo dikwijl's bet aantal kommissies 
in een of ander · Scbooldistrikt meer dan 
vijf hedraagt docb tien niet te hoven gaat, 
de l\1inister telkens twee ervan zal verenigen, 
en wanneer het aantal Kommissies meer dan 
tien hedraagt maar vijftien niet te hoven 
gaa t, zal de· M~inist.er telkens drie Kom
missies verenigen, en zo. voorts, met bet 
doel om een Raadslid te kiezen en ieder 
zodanige groep van Kommissies zal ten 
opzichte van zulke verkiezing en al bet 
gcen daarmede samenbangt hescbouwd worden 
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connected therewith be considered as forming and 
constituting only one Committee; provided fur
ther that in no case shall it be lawful to group 
the School Committee of a district town together 
with any School Committee of any school outside 
such town. Every such grouping shall be noti
fied by the Director to the l\1:agistrate and to 
each Committee concerned. 

{2) \Vithin two months if possible after the date of the 
taking effect of this Act or in the case of a general 
election of School Committees after the 1st of 
July following such general election the Director 
shall by publication in the Gazette notify for 
each district the Committees or groups of Com
mittees entitled to elect a n1ember to the Board 
and shall at the same time in such notice fix the 
date and place for such election and the Resident 
or Detached Assistant Resident Magistrate shall 
at least ten days before the date of such meeting 
notify every Cmnmittee within his jurisdiction 
accordingly. 

·{3) The election of a member tD the Board shall as 
near as possible take place after the manner pro
vided for the election of School Committees pro
vided that the electors shall choose their own 
Chairman and Secretary at :mch meeting. 

·( 4) Immediately after the election of the member to 
the Board the Chairman or presiding member 
shall declare the member elected to be the mem
ber of the Board duly elected and it shall be the 
duty of the Secretary or the Chairman in case 
there be no Secretary to give notice of such elec
tion to the Director within 48 hours thereafter, 
giving tlie full name, address and occupation of 
such member. 

·(5) In every case where a member to the Board is to 
be elected by two or more Committees grouped 
together an absolute majority of the members 
present shal1 decide. 

(6) Wheneve.r ~he. number of Committees in any 
school d1stnct Is below five the Chairmen of the 
various Committees within such school district 
shall elect as many members for the Board as 
1nay be required to complete that number. 
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slech ts ene Kommissie te vormen en ui t te 
maken; met dien verstande dat het in geen geval 
geoorloofd is de Schoolkommissie van een dis
triktsdorp met een Schoolkommissie van een 
buiten zulk dorp gelegen s,chool te verenigen. 
Van elke zoclanige samenvoeging zal door de 
Direkteur aan de lVIagistraat en elke betrokken 
Kommissie kennis gegeven worden. 

(2) Binnen twee maanden, zo mogelik, na de datum 
van de inwerkingtreding van deze Wet of in geval' 
van een algemene verkiezing van Schoolkommis
sies na de eerste J nli volgende op zulke algemene
verkiezing zal de Direkteur bij kennisgeving in 
de Staatskoerant voor ieder distrikt de Kom
missies of groepen van Kommissies die bevoegd 
zijn een Raadslid te kiezen, aanwijzen en zal 
tegelijkertijd in zulke kennisgeving de dag en 
plaats van znlke verkiezing bepa1en, zul1ende de· 
Resident of Gedetacheerd Assistent Resident 
Magistraat minstens tien dagen Yoor de datum 
van de bijeenkomst ieder Komissie binnen zijn 
jurisdiktie daarvan verwittigen. 

(3) De verkiezing van een Raadslid zal zo na moge
lik, op de wijze bepaald voor de verkiezing van 
Schoolkommissies plaats hebben behoudens dat 
de kiezers hun eigen Voorzitter1 en Sekretaris in 
zodanige vergadering zullen kiezen. 

(4) Onmiddelik na afloop van de verkiezing van een 
Raadslid zal de Voorzitter of het voorzittend 
kozen Raadslid te zijn en de Sekretaris of, bij
ontstentenis van een Sekretaris, de Voorzitter, 
lid bet gekozen lid verklaren bet beboorlik ge
zal binnen 48 uur da.arna aan de Direkteur kennis 
geven van zulke verkiezing onder opgave van de 
voile na.am, het adres en beroep van zulk lid. 

(5) In elk geval van verkiezing van een Raadslid' 
door twee of meer verenigde ICommissies zal ene 
volstrekte meerderheid van de aanwezige leden 
beslissen. 

(6) Wanneer bet aantal l{ommissies binnen een 
schooldistrikt minder dan vijf bedraagt, 
zullen de Voorzitters, van de verschillende Kom
missies binnen bet scbooldistrikt de ter aanvul
ling van dat getal benod.igde Raadsleden kiezen. 
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Notice in Gazette of Members elected and date of 
first meeting. 

60. Within two months if possible after the date of the 
taking effect of this Act, or in the case of a general .. election 
-of School Committees after the 1st of July followmg such 
general election the Director shall pub.lish in the Gazette 
a notice showing the names of the persons duly elected and 
notified to him as in the preceding sub-section provided, 
-together with the names of the persons appointed by ~he 
1\Euister and fixing the date and place of the first meetmg 
<>f the Board. 

Election and term, of office of Chairman. 

61. At the first meeting of the Board upon the date fixed 
'by the Director as in the preceding section provided the 
Board sha 11 choose from amongst its members a Chairman 
·and Vice-Chairman. The term of office of every Chairman 
·and Vice-Chairman shall expire on the 30th of June in each 
year, and a new election shall take place as soon as 
possible thereafter at the first meeting of the Board. 

When !vi embers cease to be M'embers of Board. 

62. Every member of the Board shall ipso facto cease 
to be a member thereof upon the dissolution, by efflux of 
time or otherwise, of the Committee or group of Commit
tees by whom he was elected, or if he shall fa-il to 
attend three consecutive ordinarv meetings without the 
·written consent of the Department for such absence. 

Appointment and Remuneration of Secretary and 
TTeasurer. 

63. Every Board shall at its first meeting or as Roon 
thereafter as may be appoint subject to the armroval of the 
~Director a Secretary and Treasurer; provided that 

(1) if a member be appointed Secretary or Treasurer 
he shall receive no remuneration for his services; 

(2) if the person appointed to either of such offices be 
not a member he shall receive such remuneration 
(if any) as may be fixed by the l\Iinister; pro-
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Bekendmaking in Staatskoerant van gekozen leden 
en datum, van eers_te vergadering. 

60. Binnen twee maanden, zo doenlik, na de datum 
van inwerkingtreding van deze Wet, of in geval van een 
algemene verkiezing van Schoolkommissies na de eerste 
J uli volgende op zulke algemene verkiezing zal de Direk
teur ene kennisgeving in de Staatskoerant publiceren be
helzende de namen van de personen behoorlik gekozen en 
te zijner kennisse gebracht overeenkomstig de voorgaande 
subsektie, alsmede de namen van de door de Minister 
aangestelde personen met bepaEng van de dag en plaats 
van de eerste Raadsvergadering. 

Verkiezing en Diensttijd van Voorzitter. 

61. Op de eerste Raadsvergadering gehouden op de 
dag bepaald bij de Direkteur overeenkomstig de voor
gaande sektie zal de Raad een Voorzitter en Vice
Voorzitter nit zijn midden kiezen. De diensttijd van elk 
Voorzitter en Vice-Voorzitter zal op de 30ste J uni van elk 
jaar aflopen, en een nieuwe verkiezing zal zo spoedig 
mogelik daarna op de eerste Raadsvergadering plaa ts 
vinden. 

Einde van Lidmaatschap van Raadsleden. 
62. Elk Raadslid zal ipso facto ophouden lid te zijn 

ooor ontbinilin~. ver]oop vn n diensttijd of anderzins van 
de Kommissie of groep van Kommissies door welke hij ge
kozen werd, of indien hij zonder desbetreffende schrifte
like vergunning van het Departement van drie achtereen
volgende, gewone vergaderingen wegblijft. 

Aanstelling en Bezoldiging van Sekretaris en 
Penningn~eester. 

63. E Ike Raad zal op de eerste vergadering of zo 
spoedig mogelik daarna, onder nadere goedkeuring van de 
Direktenr, een Sekretaris en Penningmeester a.anstellen ; 
met dien verstande da t 

(1) indien een lid als Sekretaris of Penningmeester 
aangesteld wordt hij gene vergoeding voort zijne 
diensten zal ontvangen. 

(2) indien de persoon die tot de een of andere. va? 
deze betrekkingen aangesteld word t geen hd IS 

hij zodanige vergoeding zal ontvangen als de 
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vided that no person except for special reasons 
with the consent of the l\1inister shall be ap
pointed Secretary unless he is conversant with 
and can correspond in both the English and the 
Dutch language ; 

(3) the offices of Secretary and ~rreasurer may be held 
by the same person. 

Ordinary and Special 1\1 eetings. 

64. Ordinary meetings of the Board shall be held at such 
intervals not being longer than two months and at such 
places as it may fron1 time to time determine. 

Special meetings of the Board shall be convened by the 
Chairman or in his absence by the Vice-Chairman upon a 
requisition in writing signed by two members thereof. 

Quqrum. 

65. An absolute majority of the members of any Board 
shall form a quorum. 

Miscellaneous. 

66. Sections 35, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51 (2) and (3), 
and 53, relative to S.chool Committees shall mutatis 
mutandis a]so apply to School Boards. 

67. (1) 'All legal proceedings by or against a School 
Board shall be taken in the name of the Chairman 
thereof; 

(2) No payment shall be made by the Treasurer out 
of the funds of the Board except in pursuance 
of a resolution of the Board. 

(3) Every order, notice or other document requiring 
authentication by the Board shall be deemed to 
be sufficiently authenticated if signed by the 
Chairman and Secretary thereof. 

(4-) Every contract of the Board shall be deemed to 
be duly executed by or on behalf of the Board if 
signed by the Chairman and any one or more 
members thereto authorised by resolution of the 
Board. 
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:Niinister n1ocht vaststellen ; met dien verstande 
dat niemand, uitgezonderd om biezondere rede
nen met toestemming van de 1\1inister, ais 
Sekretaris aangesteld zal worden, tenzij hij ver
trouwd is n1et, en briefwisseling kan voeren in 
de Engelse alsmede de Hollandse taal. 

(3) de post van Sekretaris en Penningmeester kan 
door een en dezelfde persoon bekleed worden. 

Gewone en speciale V ergaderingen. 
64. Gewone Raadsvergaderingen zullen met zulke tus

-senpozen, mits niet langer dan twee maanden zijnde, op 
·zulke plaatsen gehouden worden als de Raad van tijd 
tot tijd mocht bepalen. 

Speciale Raadsvergaderingen zullen aoor de Voor
zitte.r of bij zijn a.fwezen do,or de Vicevoorzitte,r ·op schrifte
lik door twee leden ervan ondertekend verzoek belegd 
worden. 

Quorum. 
65. Een volstrekte meerderheid van Raadsleden 

zal een quorum vormen. 

Getnengde Bepalingen. 
66. Sekties 35, 41, 4'2, 45, 48, 49, 50, 51, ('2) en (3) en 

53, zullen 1nutatis mutandis (met de nodige veranderin
.gen) ook op Schoolraden van toepassing zijn. 

67. (1) Alle procedures namens of tegen een Scho.ol
raad zul.len op na.am van de Voorzitter er van 
ingesteld worden. 

('2) Gene betalingen zullen door de Penningmeester 
uit de fondsen van de Raad worden gedaan tenzij 
ingevolge een Raadsbesluit. 

(3) Elke order, kennisgeving of ander dokument die 
authentikatie door de Raad vereisen zullen 
geacht worden voldoende geauthenticeerd te zijn 
indien zij door de Voorzitter' en de Sekretaris er
van ondertekend zijn. 

(4) Elk kontrakt door de Raad aangegaan zal ge
acht worden behoorlik voor of namens de Raad 
te zijn verleden indien het door de Voorzitter 
en een of meer daartoe bij Raadsbesluit gema·ch
tigde ~eden ondertekend is. 
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Powe:rs and Duties of Boa:rds. 

Certain Schools excluded from ~upervision of Boards. 

68. (1) The Schools, Classes and Institutions enumer
ated in the Third Schedule to this Act or in such 
Schedule as amended under the powers of this 
section shall be and are hereby excluded from the 
supervision of Boards; provided always that the 
Governor may from time to time by proclamation 
in the Gazette and after three months' notice 
in the Gazette be given of intention 
to issue such proclamation bring any of such 
Schools Classes or In::;titutions under the super· 
vision of a Board ;· 

(2) The Governor may further from time to time in 
like manner add to such Schedule the name of 
any School, Class or Institution established main
tained or aided under this Act and existing at the 
date of the taking effect of this Act or thereafter 
established and thereby remove such School, 
Class or Institution from the supervision of a 
Board. 

General Powers of Boards. 

69. (1) Save as provided in the last preceding section 
a Board shall have and exercfse general super
vision over all Public Schoo]s, Classes and Insti
tutions within its district tog.ether with any 
powers and duties conferred or imposed on it by 
this Act or by regulations. · 

(2) Any member of such Board shall have the right 
to enter any such School, Class or Institution 
provided he does not interfere in any manner with 
the work which is being carried on therein; 

(3) It shall be the duty of the Director to transmit 
to any Board copies of all such reports of In
spectors of Schools on the Schools, Classes or 
Institutions under its supervision as may be 
necessary for the information of such Board and 
the Board may make recommendations to the 

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



0NDERWIJS. 

Bevoegdheden en Plichten van Raad. 

Z ekere S cholen a an het opzicht van Raden 
onttrokken. 

352 

68. (1) De scholen, klassen en inrichtingen vermeld 
in de Derde Bijlage van deze Wet of ene 
krachtens de,ze Sektie gewijzigde Bijlage zijn 
bij deze onttrokken aan het opzicht van Raden 
met dien verstande altijd da.t de Goe,ver
neur van tijd tot tijd bij Proklamatie in de 
Staatskoerant en nadat drie maanden van tevoren 
kennis van zijn voornemen in de Staatskoerant 
gegeven is, de ene of andere van zulke Scholen, 
klassen of inrichtingen, onder het opzicht van 
een Raad kan pla.a,tsen. 

(2) De Goeverneur kan voorts van tijd tot tijd op 
gelijke wijze de naam van ene school, klas of 
inrichting, opgericht, onderhouden of onder
steund ingevolge deze Wet, en besta.ande ten 
tijde van het in werking treden van deze Wet of 
daarna opgericht op de Bijlage plaatsen en zo
doende zulke school, klas of inrichting aan het 
opzicht van een Raad onttrekken. 

Algentene plichten van Raden. 

69. (1) Behoudens het bij de voorgaande Sektie be
paalde zal een Raad het algemeen toezicht 
over aile open bare scholen, klassen en inricht
ingen binnen zijn distrikt hebben en uitoefenen 
onverminderd zodanige andere bevoegdheden en 
plichten aan dezelve bij deze Wet of bij regula
ties opgedragen of opgelegd. 

X 

(2) Ieder Raadslid zal het recht hebben zodanige 
scholen, klassen of inrichtingen binnen te gaan 
mits hij op generilei wijze het werk daarin ver
richt belemmere. 

(3) De Direkteur zal verplicht zijn aan de Raden 
kopieen van all'e zodanige verslagen van In
spekteurs van Scholen t,en aanzien van scholen, 
klassen of inrichtingen onder hun opzicht, die 
voor de in'formatie van zodanige Raad nodig 
mochten zijn te doen toekomen, en de Raad kan 
aan hct Departement voorstellen doen met be-
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Department on any matters contained in or a:i9-
ing out of such reports or on an~ mat~e_r whiCh 
has been submitted to the Board 1n wntmg con
cerning the welfare of any such School, Class or 
Institution. 

Advice of Board as to Provision of and Grants to 
Schools in District. 

70. The Board shall advise the Department on all mat
ters connected with the provision of Schools or School 
accommodation in its district. No alteration shall be 
made in the provision of Public Schools or School ac
commodation in any district by opening or changing the 
sites of Public Schools or any part thereof except after 
consultation with the Boarii of such district. 

Applications for Grant to be made to Board. 

71. Every applicat:on for a grant to be made to any 
Private School shall be made to the Board of the district 
in which such school is situate and the Board shall con
sider and make recommendations to the Director upon 
every such application. 

Dutiea of Boards in connection with School Premises. 

72. A Board shall carry out all such functions as may be 
from time to time delegated to it by the Department in 
connection with the erection or purchase, lease or other 
acquisition of School buildings, teachers' dwellings, board
ing-houses for pupils or of other premises accessory to a 
School within its district and in connection with the 
acquisition of sites thereof. 

Administration of certain funds by Boards. 

73. A Board shall administer in accordance with regu
lation any moneys which may be.allotted to it 'Jut of the 
general revenue of the Colony for the purpose of : 

(1) Repai~s or alterations to School buildings or 
premises accessory thereto; 

(2) School furniture and equipment; 
(3) Bursaries; 
(4) any costs of proceedings under Sections 9 and 10; 
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trekking tot onderwerpen daarin vervat of voort
spruitende uit zulke verslagen of nopens aange
legenheden rakende de welvaart van zodanige 
school, klas of inrichting, in ~teschrifte aan de 
Raad voorgelegd. 

De Raad adviseert in zake voorziening in, en 
het verlenen van toelagen aan Scholen. 

70. De Baad zal het Departement in aile aange
legenheden in verband met de voorziening in scholen en 
schoolgelegenheid in. zijn distrikt van raad dienen. Gene 
wijziging zal in de ~egeling in zake openba.re scholen en 
schoolgelegenheid in een distrikt worden aangebracht door 
de standplaats van openbare scholen of een gedeelte daar
van te verleggen of dezelve te bepalen, tenzij na over leg 
met de Distriktsraad. 

Aanvragen om Toelagen aan Raad te worden 
gericht. 

71. Aanvragen om toelagen voor een Private School 
moeten aan de Raad van het distrikt waarin zulke 
school gelegen is worden gericht zullende de Raad de
zelve in overweging nemen en aan de Direkteur ten op
zichte van elke zodanige aanvrage voorsteilen do en. 

Plichten van Raden in zake Schoolpercelen. 
72. Een Baad zal aile zodanige funktieen verrichten 

als aan dezelve van tijd tot tijd door bet Departement op
g.edragen mochten worden in verband met de bouw of 
aankoop, huur of andere verwerving van schoolgebouwen, 
onderwijzerswoningen, kosthuizen voor leerlingen of an
dere gebouwen ten dienste van scholen gelegen binnen 
hunne distrikten alsmede in verband met de verkrijging 
van bouwgronden ervoor. 

Beheer van zekere Raadsfondsen. 
73. Ren Baad zal overeenkomstig regulaties aile 

gelden beheren die aan dezelve uit 's Lands Schat
kist toegewezen mochten worden voor 

(1) bet herstellen en verbouwen van schoolgebouwen 
of van de bijbehorende percelen 

(2) schoolmeubilair en inrichting 
(3) beurzen 
(4) gerechtskosten in termen van Sekties 9 en 10 
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(5) Any other matter connected with the carrying 
out of its powers and duties under this Act or by 
regulation. 

Powers and Duties as to care and use of School 
B'f:lildings. 

7 4. The Board shall be responsible for the care of the 
buildings of any School or Institution under its super
vision and the premises accessory thereto including board
ing-houses and teachers' dwellings and furniture and 
equipment being the property of the Government and shall 
subject to the right of appeal to the Department by the 
parents or head teacher concerned have discretion to grant 
or refuse the use of any such buildings or premises for 
any purpose other than School purposes outside School 
hours; provided that any power or duty conferred upon 
a Board under this section may be assigned by such Board 
in the caRe of any particular School or In::;titution to the 
Committee or managing body of such School or Institu
tion. 

Board to consider matters submitted by Committees and 
Managing Bodies. 

75. The Board shall consider any matter submitted to it 
by the Committee or managing body of any School, Class 
or Institution under its supervision and may make recom
mendations to the Director thereon ; provided always that 
the Board may decide upon any matter so submitted with
out reference to the Director ; provided further that an 
appeal shall lie to the Director against any such decision 
of the Board. 

76. A Board shall keep such records, statistics, registers 
and accounts; and shall prepare and transmit to the 
Depar~ment s1~ch returns and reports as may be required 
from t1me to t1me bl the Department; and in particular a 
Board shall transmit to the Department from time to 
time such financial statements as may be prescribed by 
regulation showing 
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(5) al hetgeen in verband staat met de uitoefening 
en vervulling van hunne bevoegdheden en 
plichten omschreven bij deze Wet of bij regula
tie. 

Bevoegdheden en plichten in zake het behoud en 
het gebruik van Schoolgebouwen. 

7 4. De Raad zal verantwoordelik zijn voor het be
'houd van de gebouwen van scholen of inrichtingen onder 
zijn opzicht met de aankleve daarvan, insluitende kost
huizen en onderwijzerswoningen, meubilair en schoolbe
r;.odigheden aan het Goevernement ,toebehorend en zal, 
·onderhevig a.an bet recht van beroep van de betrokken 
.ouders of hoofdonderwijzer naar het Departement, te 
zijner bescbeidenbeid bet gebruik van zulke gebouwen 
·of bijbeborende percelen voor andere dan schooldoelein
.den buiten de .scbooluren mogen toestaan of weigeren; 
met dien verstande dat de bevoegdbeden en plicbten aan 
·de Raad bij deze Sektie toegekend of opgelegd door 
.de Raad ten aanzien van een of andere bepaalde school 
.of inrichting aan de Kommissie of bet beherend lichaam 
van zulke school of inricbting overgedragen mogen wor
·den. 

De Raad neemt aangetegenheden door Kommissies en 
Beherende Lichamen voorgelegd in overweging. 

7 5. De Raad zal aile aangelegenheden door de 
Kommissie of bet beherend licbaam van ene school, klas 
·Of inricbting onder zijn opzicbt in overweging nemen en 
kan dienaangaande aa~ de Direkt.eur voorstellen doen ; 
met dien verstande altijd dat de Raad op een aldus 
:aan hetzelve voorgelegde aangelegenheid kan beschik-
ken zonder ruggespra.ak met de Direkteur ; met dien ver
stande voorts dat van zulke bescbikking van de Raad 
hoger beroep zal zijn naar de Direkteur. 

76. De Raden zullen zulke staten, statistieken, 
'lijsten en rekeningen houden, en zullen zulke opgaven en 
-verslagen opmaken en aan bet Departement inzenden als 
het Departement van tijd tot tijd mocbt verlangen ; en 
·meer 1n bet biezonder zullen de Raden aan bet Departe
ment. van t1jd t.ot rijd zulke financiel~ opgavt>U zenden 
als bij regulatie voorgescbreven mocbten worden aan
tonende 
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(a) recejpts and expenditure of any moneys allocated 
to such Board under Section 73 ; and 

(b) receipts and expenditure of any other moneys. 
received by it for educational purposes. 

C. Local Management of Public Schools, Classes 
and Institutions not under the supervision 
of Boards or for which School Committees are
not by this Act provided. 

77. The l\Enister may from time to time make arrange
ments for the establishment of 

(a) a gc verning body of any Public School or group of 
Public Schools or of any Public Institution which 
is not subject under this Act to supervision by a 
Board; or 

(b) a managing body of any Public Class or Institu
tion or course of such classes or group of such 
institutions whether under the supervision of a 
Board or not. 

And the powers and duties of such governing or manag
ing body shall be as prescribed from time to time by 
regulation. 

CHAPTER VI. 

Teachers. 

Teacher to hold a Certificate or License. 

78. No person shall, except under special cir
cumstances to be decided by the Department, be appointed 
as teacher to any Public School, class or institution who 
does not hold a certificate of competency or a license to 
teach from or recognised by the Department; nor shall any 
person be appointed to tea.ch any cla.Es or at any school or 
institution other than that for which he may be qualified 
by such certificate or license and every license to teach 
or certificate issued nnder the provisions of this section 
shall be signed by the Director. 
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(a) de ontv.angsten en uitgaven van gelden aan zulke 
Raden krachtens Sektie 73 toeg.eKend ; en 

(b) de ontvangsten en uitgaven van andere gelden 
door hetzelve voor opvoedkundige doeleinden 
ontvangen. 

'C. Plaatselik Beheer van Openbare Scholen, 
Klassen en Inrichtingen niet onder het toe
zicht van Raden of voor welke gene School
kommissies bij deze wet ingesteld zijn. 

77. De l\1inister kan van tijd tot tijd voorziening 
.maken voor de instelling van 

(a) een bestuurslichaam voor een openbare school 
of groep van openbare scholen of voor een open
bare inrichting, die niet uit krachte van deze 
Wet aan bet opzicht van een Raad onderworpen 
is; of 

(b) een beherend lichaam voor een openbare klas of 
inrichting of reeks van zulke klassen of groep 
van zulke inrichtingen, hetzij onder bet opzicht 
van een Raad of niet. 

En de bevoegdheden en plichten van zulke besturende 
of beherende lichamen zullen van tijd tot tijd bij regula
tie nader worden omschreven. 

HOOFDSTUK VI. 

Onderwijzers. 
Onderwijzer moet een Certifzkaat of Licentie houden. 

78. Niemand zal, uitgezonderd onder biezondere om.:. 
stantigheden ter beslissing van bet Departement als 
'Onderwijzer van een open bare school, klas of in
richting aangesteld worden, die nie~t een certifikaat 
van bevoegdheid of ene onderwij slioentie houdt, uitge
reikt of erkend door het Departement; noch zal een per
·floon aangesteld wordAn om een andere kla.s of in een an
dere school of inrichting te onderwijzen dan die waarvoor 
hij blijkens zulk certifikaat of licentie bevoegd mocht ziju, 
en elke onderwijslicentie of certifikaat uitgereikt ingevolge 
de bepalingen van deze Sektie zal door de Direkteur onder
tekend ziju. 
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Appointment of Teachers subject to conditions of 
Service prescribed by regulation. 

79. Every appointment of a teacher shall be considered' 
a.s subject to a contra.ct of service between ·such teacher 
and the Department binding each party to carry out the 
conditions of serv·ice as prescribed at any time by regula
tion and no person shall be appointed as a teacher to any 
school, class or institution unless he shall have produced 
a certificate of good moral conduct to the satisfaction of 
the Director and School Committee or managing body. 

Grading of posts and qualifications to be set forth in 
conditions of service. 

80. The relative grades of posts in a Public School, 
class or institution established, maintained or a~ded under 
this Act shall be as the Director may from tin1e to time 
proscribe and the qualifications required for and the salaries 
attaching to any grade or post, shall be as set forth in the 
conditions of service in the last preceding section referred:: 
to. 

Appointment of Teachers in Schools under· Boards. 

81. Any vacancy on the tlea·ching staff of a Public School,. 
class or Institution which is under the supervision of a 
Board shall so far as it is convenient be advertised by the 
Department in the Gazette and the Committee or manag
ing body may with the approval of the Director advertise· 
through the medium of the Secretary of the Board such 
vacancy in any newspapers which such committee or· 
managing body may think fit, and such committee or 
managing body shall nominate and recommend to the 
Director through the Board one or more applicants 
qualified for the ':acant post ~nd the Director shall appoint 
one of ·such applicants; provided always that the Director 
ma.y decline to appoint any of or all the applicants nomina
~ed and recoi?mended. by the Commit~ee or managing body 
If su~h applicants fml t? comply w1th the requirements 
of th1s Act for the parhcula.r post for which the appoint
ment is to be made, or i£ in his opinion such appointment 
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Aanstelling van Onderwijzers rnet inachtneming 
van de dienstvoorwaarden omschreven bij regulatie. 
79. Elke aanstelling als onderwijzer zal worden ge

:acht onderworpen te zijn a,an een dienstkontrakt tussen 
de onderwijzer en bet Departement partijen verbindende 
de dienstvoorwaarden te eniger tijd bij regulatie omschre
ven na te leven en niemand zal als onderwijzer in ene 
school klas of inrichting a.angesteld worden tenzij hij een 
,bewijs v.an goed zedelik gedrag ten genoege van de Direk
·t eur en de Schoolkommissie of het beherend lichaam zal 
rflebben overgelegd. 

Rangregeling van betrekkingen en kwalijikaties in 
de dienstvoorwaarden te worden vermeld. 

80. De betrekkelike rangen van betrekkingen in ene 
·Open bare school, klas of inrichting ingesteld, onderhouden 
of ondersteund ingevolg.e deze Wet, zullen zijn als van 
tijd tot tijd door de Direkteur bij regulatie mocht worden 
bepaald en de kwalifika ties vereist voor, en de wed den 

·verbonden aan een rang, of betrekking, zullen zijn over
eenkomstig de bepalingen vervat in de dienstvoorwaarden 

in de voorafgaande ~ektie vermeld. 

Aanstelling van Onderwijzers in Scholen onder Raden. 

81. Vakatures in het onderwijzend personeel van ene 
<Openbare school, klas of inrichting staande onder bet op
zicht van een Raad zullen, zoover doenlik, door de zorg 
van het Departement in de Staatskoerant bekend worden 
.gemaakt en de Kommissie of het beherend lichaam mq,g 
onder goedkeuring van de Direkteur door de tus
.;enkomst van de Sekretaris van de Raad van zulke 
vakature in zodanige koeranten als de Kommissie 
Df het beherend Iichaam mocht verkiezen kennis geven, 
en de Kommissie of het beherend lichaam zal aan de 
Direkter door bemiddeling van de Raad een of meer 
voor de vakante betrekking geschikte applikanten 
voordragen en aanbevelen en de Direkteur zal een 
van deze applikanten aanstellen; altijd met dien verstan
.de dat de Direkteur mag weigeren een of ander of alle 
.door de Kommissie of bet beherend lichaan1 voorgedragen 
·en aanbevolen applikanten aan te stellen indien zulke ·ap
plikanten niet voldoen aan de eisen door deze Wet voor de 
.bepaalde betrekking waarvoor de aanstelling heeft te ge
-schieden gesteld, of indien, zijns inziens zulke aanstelling 

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



357 EDUCATION. 

would be detrimental to the interests of the school, class or 
institution; provided further that the Committee or Mana-
ging Body may appeal from such decision of the Director
to the Minister. 

Candidates for a racancy may be recommended by 
Director. 

82. The Director 1nay in connection with any vacancy 
which may occur, submit to the Committee or 
managing body the names of candidate's available and may 
furthe.r recommend to the Co·mmittee or managing body, 
the name of any one or more of such candidates, provided 
that no Committee or managing body shall be bound to 
nomi:aate any of such candidates. 

Appointment of Acting Teacher. 

83. The Director may appoint a person whether an exist
ing teacher or not to act as 'teacher if any post become· 
permanently or temporarily vacant in a public school, class· 
or institution, undler the supervision of a Board ; provided 
that no such person shall continue so to act for more than 
two terms or .courses of instruction, except with the 
approval of the Committee or managing body as the case 
may be. 

Suspension of Teachers. 

84. Any teacher may be suspended from the duties and 
emoluments of his office by any Board,. committee or go
verning or managing body .of a scho·ol, clas~s or institution 
at which such teacher is employed or by the Director 
whether such school, class or institution, be under the 
direct supervision of the Depa.rtment or not pending an 
enquiry by the Department if a definite written charge of 
immorality or habitual intoxication be made against him 
by .an Inspector of Schools or by not less than two other 
persons. 

Dismissal and Transfer of Teachers. 

85. (1) Any Comm·it~ee or mana~in& body may recom-. 
mend to t.he Director the dismissal of any tea.cher 
employed In the school, class or institution under· 
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n.adelig zou zijn voor de belangen van de school, klas of 
inrjchting; met dien verstande voorts dat de Kommissie 
·Of 1het Beherend Lichaam van de beslissing van de Direk
.teur in beroep kan komen bij de lVfinister. 

Kandidaten voor ene vakature mogen door Direkteur 
aanbevolen worden. 

82. De Direkteur kan naar aanleiding van ene vaka ture 
die zich mocht opdoen, aan de Kommissie of het behe
r:end lichaam de namen van beschikbare kandidc::ten voor· 
leggen en mag voorts aan de Kommissie of bet beherend 
Iichaam een of meer van deze kandida ten aanbevelen, met 
dien verstande dat gene Kommissie of beherend lichaam 
gehouden zal zijn de een of ander van de kandida ten te 
\benoemen. 

Aanstelling van T¥ aarnenwnd Onderwijzer. 
83. De Direkter kan iemand, hetzij een al of niet in 

·dienst zijnde onderwijzer als waarnemend onder
wijzer aanstellen wanneer ene · be·trekking in ene openbare 
school, klas of inrichting onder he·t opzicht van de Raad 
voorgoed of tijdelik openvalt; in dier voege dat 
niemand langer dan de duur van twee termen of kur-
sussen van onderwijs aldus zal fungeren behalve met 
de goedkeuring van de Komm.issie of bet beherend 
Iichaam, naar bet geval mocht zijn. 

Schor sing van Ondencijzers. 
84. Onderwijzers kunnen ten aanzien van de plichten 

en voordelen verbonden aan hunne betrekhing geschorst 
worden door een Raad, Kommissie of besturend of be
herend lichaam van ene school, klas of inrichting, wa.arin 
:zodanige onderwijzers werkza.a.m zijn, of door de Direk
teur, hetzij zulke school, klas of inrichting onder het 
recht,str~eeks opzicht van bet Departement staa t, of niet, 
bangende een onderzoek door bet Departen1ent, indien 
·een bepaaide schrift.e1ike he:sclbuldig[ng v~an o:nzedelikheicl 
.of drankzucht te.gen hem door een Inspekteur van Scholen 
.of minstens twee andere personen ingebracht wordt. 

Ontslag en Overplaatsing van Onderwijzers. 
85. (1) E ne • Kommissie of beherend lichaam kan aan 

de Direkteur bet ontslag van een onderwijzer 
werkzaam in de school, klas. of inrichting onder 
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its supervision; provided that no teacher who has: 
been specially appointed by the Secretary of Stat.e 
for the Colonies prior to the taking effect of th11 
Act and whose appointment has been confirmed 
by the L:eutenant-Governor or ~overnor shall be 
dismissed except on account of Immoral conduct 
or inefficiency and provided that no teacher 
shall be dismissed except for substantial failure to 
comply with the provisions of this Act or of any 
regulation, or with any of the conditions of ser
vice, or' for improper conduct or ine,fficiency; pro
vided further that the Director shall before act
ing report to the lV[inister for his consideration 
every case in which he is not prepared to accept 
such recommendation, and saving in all cases to, 
such teachers the right of appeal to the 1\ifinister. 

(2) Every such recommendation shall be sent to the 
Director through the medium of the Bo~rd, jf such 
school be under the supervision of a Board and 
such Board shall report and advise upon the same 
after due investigation, and if after such investi
gation the Board advise that the recommenda
tion of the Committee be given effect to the Direc
tor shall act upon such recommendation subject 
to the provisions of the foregoing sub-section re
lative to the grounds of dismissal; provided that 
nothing contained either in this or in the pre
vious sub-section shall deprive the Minister of 
the right to dismiss any teacher without any 
recommendation for any of the reasons specified 
in the previous su.b-section. 

(3) If at the expiration of three years after the taking 
effect of this Act, or at any time 
the!eaf.ter ~here be found any public school, class 
or InstitutiOn where in consequence of the ignor
ance of any teacher or teachers of such school 
class or institution of either the English or th~· 
Dutch language the provisions of Sections 14, 
15 or 16 cannot be properly carried out or com-
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haar opzicht aanbevelen ; met dien verstande 
dat geen onderwijzer, die door de Sekretaris van 
Staat van de Kolonies voor de inwerkingtreding 
van deze Wet speciaal aangesteld werd en wiens 
aansteHing door de Luitenant-Goeverneur of 
Goeverneur bekrachtigd werd, ontslagen zal wor
den tenzij nit hoofde van onzedelik gedrag of 
onbekwaamheid en met dien verstande, 
dat geen onderwijzer ontslagen zal worden tenzij 
om redenen van verrregaande tekortkoming in 
het naleven van de bepalingen van deze wet of 
ene regulatie, of van de dienstvoorwaarden, of op 
grand van onbehoorlik gedrag of onbekw.aamheid ; 
melt dien verstande voorts dat de Direkteur al
vorens te handelen aan de Minister ter zijner be
oordeling verslag zai doen van elk geval waarin 
hij geen termen vindt om zulke aanbeveling aan 
te nemen en onverminderd bet recht van beroep 
van zulke onderwijzers in alle gevallen naar de 
Minister. 

(2) Elke zodanige aanbeveling zal aan de Direkteur 
door de zorg van de Raad gezonden worden, 
indien zulke school onder het opzicht staat van 
een Raad en de Raad zal na behoorlik on
derzoek dienaanga.ande versla.g doen en van ad
vies dienen, en indien na, zodanig onderzoek de 
Raad adviseert dat aan de aanbeveling van de 
Kommissie g.evolg worde gegeven zal de Direk
teur overeenkom,stig de a.anbeveling handelen 
met inachtneming van het ten aanzien van de 
gronden van ontslag in de voorgaande subsektie 
bepaalde ; met dien verstande dat niets in deze of 
de vorige .subsektie vervat de Minister het recht 
zal ontnemen een onderwijzer zonder aanbeve
ling te ontslaan o1n de redenen vermeld in de 
voorgaande subsektie. 

(8) Indien na afioop van drie jaren, of te eniger tijd 
daarna een openbare school, kla,s of inrichting 
aangetroffen wordt waar ten gevolge van de on
bekendheid van een onderwijzer of van onder
wijzers van zodanige school, klas of inrichting, 
met de Engelse of Hollandse taal, de bcpalingen 
van Sekties 14, 15 of 16 niet behoorlik nitge
voerd of nage]eefd kunnen worden, zal de Mi-
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plied with it shall be the duty of the l\1inister to 
take such steps by the transference of teachers 
from one school to any other as he may deem 
necessary in order to provide an efficient staff, for 
such school, class or institution with a view to the 
giving effect to the provisions of the aforemen
tioned sections. 

CHAPTER VII. 

Council of Examiners for Teachers. 

86. There s·hall be a Council of Examiners for teachers 
subject to the Department, consisting of at least three 
members to be appoin.ted annually by the Minister who 
shall also appoint one of the members to act ·as chairman. 

Duty of Council. 

87. Examinations if requifled shall be held by the Coun
cil twice in each year and any white person who has given 
at least one month's notice to the Chairman of such Coun
cil of his desire to be examir•ed shall be entitled to be so 
examined upon payment to the Department of an 
examination fee the amount whereof shall be fixed by 
regulation. 

C ertijicate and License. 

88. It shall be the duty of such Council, if they find 
any person examined as aforesaid sufficiently qualified to 
recommend to the Department to issue a certificate of 
competence or license to teach at any particular school, 
class or institution, or grade of schools, classes or institu
tions, public or aided, to any such person not 
holding any such certificate or license or who does 
not hold any certificate of competency or license of suffi
cient merit to qualify such person to teach at such school 
class or institution, 0r grade of schools, classes or insti~ 
tutions. 
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nister verplicht zijn zulke n:{aatregelen te nemen, 
door overplaatsing van onderwijzers van een 
school naar een ander als hem nod~g mocht 
voorkomen, ten einde in een voor zijn taak be
rekende staf voor de school, klas of inrichting te 
voorzien ter uitvoering van de bepalingen van de 
voormelde sekties. 

HOOFDSTUK VII. 

Raad van Examinatoren voor Onderwijzers. 

86. Er zal zi.in een Raad van Examinatoren voor onder
wijzers, onderworpen aan het Departement, bestaande u 1 

minstens drie leden jaarliks door de Minister te worden 
aangesteld, die tevens een van de leden aanstelt om als 
Voorzitter werkzaam te zijn. 

Plicht 1:an Raad. 

87. Exarnens zullen desvereist tweemaal in elk jaar 
door de Raad gehouden worden en elk blank persoon, die 
minstens ene maand van te voren aan de Voorzitter van 
de Raad kennis zal hebben gegeven van zijne begeerte 
om geexarnineerd te worden, zal gerechtigd zijn om aldus 
geexamineerd te worden na bet.aling a.an he.t Depa.rtement 
van een examenfooi het bedrag waa.rvan bij regulatie zal 
worden vastgesteld. 

C ertijikaat en Licentie. 

88. De Raad zal verplicht zijn, wanneer zij een aldus 
geexamineerde genoegzaam bekwaam vinden bet Depa,r
tement aan te bevelen om een certifikaat van bekwaa,m
heid of onderwijslicentie om in een bepaalde school, kla,s 
of inrichting, of rang van scholen, klasse11 of in rich tingen, 
open bare of ondersteunde, a an zulk per soon uit te rei
ken, die niet een zodanig certifikaat of lieentie houdt of 
niet in bet bezit is van een certifikaat van bekwaamheid 
of licentie van genoegzaam verdienste om hem tot het ge
ven van onderwijs in zulke school, klas of inrichting, of 
rang van scholen, k1assen ,of inrichtingcn bevoegd te 
maken. 
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89. Upon such recommendation .a c~rtificate of co~pe
tency or license to teach as aforesaid, sig.ned by the ~Irec
tor and by the Chairman of the Council, shall be Issued 
by the Department to such person, provided he complies 
with the necessary qualifications as to conduct and 
health. 

90. No person in possession of such certificate or license 
shall be aliowed to teach at any other school or institution 
or class of schools or institutions than that for which he 
holds such certificate· or license or to give instruclioo to 
any class or standard above that mentioned in his certificate 
except with the consent of the Director. 

Examiner's Fee. 

91. To every member of the Council of Examiners there 
shall be paid such a sum as the Governor may from time 
to time decide in remuneration for his services. 

92. The Chairman of the Council of Examiners shall 
account and pay over to •the Treasury all :examination fees 
received by him as in Section 87 provided. 

93. The Department shall provide at its expense all ma
terials and accommodation necessary for conducting e:x.amin.
ations by the Council. 

Examinations. 

94. Such examinations shall be in part by writing and in 
part orally and shall include practical instruction by the 
candidate to a class or classes both in the English and 
Dutch language or in either of these languages according 
to the particular certificate or license desired and the de
gree of competency by law or regulation demanded for such 
certificate or license. 

95. For the purpose of practical instruction by a candi
date as in the preceding section provided the Director shall 
from time to time as required place at the disposal of the 
Council any class or classes as may be required by the e~
aminers in any school at the place of examination. 
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89. Op zulke aanbeveling zal een certifikaat van be
rkwaambeid of onderwijslicentie als vermeld, ondertekend 
door de Direkteur en de Voorzitter van de Raad door het 
Departement aa.n zoodanig persom1 u1tgereikt WiOirdern, 

-onder voorwaarde dat bij aan de vereisten aangaande ge
·drag en gezondheid voldoet. 

90. Niemand die niet in bet bezit is van zodanig cei"tifi
kaat of licentie zal bet geoorloofd zijn in een andere 

.school of inrichting of klas van scholen of inrichtingen te 
onderwijzen dan die waarvoor hij zoodanig certifikaat of 
licentie houdt of onderwijs te geven in ene klas of standerd 
boven die vermeld in zijn certifikaat behalve met de toe

:stemming van de Direkteur. 

Examinator' s H onora.rium. 

91. Elk lid van de Raad van Examinatoren zal zoo
danige som ter vergoeding voor zijne diensten genieten als 

-de Goeverneur van tijd tot tijd mocbt bepalen. 

92. De Voorzitter van de Raad van Examinatoren zal 
aan de Schatkist aile examengelden, door hen1 ingevolge 
Sektie 87 ontvangen, verantwoorden en betalen. 

93. Het Departement zal voor eigen rekening aile be
rnodigheden en de plaats.ruimte vereist voor bet houden 
·van exan1ens door de Raad verschaffen. 

Exarr~ens. 

94. De examens zullen deels schriftelik deels monde
!ling zijn en zullen prakties onderwijs omvatten door de 
.kandidaat 'aan ene klas of klassen zowel in de Engelse en 
Hollandse t.aal te geven, of in de ene of andere van deze 
talen, al naa,r gelang van bet bepaalde certifikaat of licen
tie die begeerd en de graad van bekwaambeid, die bij wet 

-()£ regulatie voor zoodanig eertifika,at of licentie vereist 
wordt. 

95. Ten behoeve van bet prakties onderwijs door de 
·kandidaat overeenkomstig de voorgaande sektie te geven, 
.. zal de Direkteur desvereist van tijd tot tijd op ve1~langen 
van de exa.minatoren ene klas of klassen in ene school ter 
.plaatse van bet examen ter beschikking van de Raad stel
den. 
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CHAPTER VIII. 

School Fees. 

96. Such fees as may be prescribed by regulation shall 
be payable in any public schools, classes or institutions ; 
provided that the Minis,ter may at any time and for such. 
period as he shall think fit by order determine that no fees 
be payable in any one or more of such schools, classes or 
institutions or by any particular pupil in attendance there
at ; provided further 

(a) that no child shall be excluded from any primary 
or secondary school public or aided on account 
of the inability either of such child or of his law
ful parent to pay such fees of which inability in 
the case of public schools, classes or institutions 
the Committee or managing body or in case of aid-
ed private schools the proprietor or where such 
private school is under the control of a Con1-
mittee or managing body such Committee or· 
rnanaging body shall be the judge subject to the· 
right of the parent or guardian to appeal to the 
Board of the district whose decision shall be 
final. 

(b) That the l\1inister may from time to t1we make,. 
amend or rescind regulations with reference to· 
the conditions under which any p~?rson or class of 
persons may on a.ccount of inability be exempt in 
whole or part from the payment of school fees .. 

Burden of Proof of inability to pay. 

97. Any regulations made under sub-section (b) of the
last preceding section, shall apply only to public schools, 
and the 'burden of proof showing that a child or parent is
exempted from the payment of fees shall in every case
rest on the guardian or parent of such child. 

List of Children exempted to be sent to Board. 

98. It shall be the duty of the Committee of any public· 
or aided private school, class or institution to transmit to 
the Board from time to tin1e as required by n~gulation. 
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HOOFDSTUK VIII. 

Schoolgelden. 
96. Zoodanige schoolgelden als bij regulatie mogen 

worden bepaald, zullen in aile open bare scholen, 
klassen• of inrichtingen, verschuldigd zijn; behou
·dens dat de lVfinister te eniger tijd en gedurende zulk tijd
perk a.ls he·m wenselik mocht voorkomen, kan gelasten 
dat gene schooldgelden in een of meer scholen, klassen of 
inrichtingen of door een daar ter schole gaand kind ver
:schuldigd zullen zijn ; met dien verstande voorts : 

(a) dat geen kind van een lag ere of middelbare school, 
open bare of ondersteunde, uitgesloten zal wor
den op grand van onvermogen van zulk kind of 
zijn wettige ouder om zulke schoolgelden te be
talen, ten aanzien van welk ouvermogen in geval 
van ·ope~hare schoien, kla.ssen of inrich tingen de 
Kommis,sie of het beherend lichaam, of ln geval 
van ondersteunde private scholen de eigenaar, of 

waar zulke private scholen onder het opzicht staan 
van een Kommiss.ie of Beherend Licha.am, zulke 
Kommis.sie of Beherend Lichaa.m beslissen za1, 
behoude,ns het recht van de ouder of voogd om 
zich t e wenden tot de Distriksraad, wiens beslis
sing afdoende zal zijn. 

(b) Dat de Minister van tijd tot tiid regula ties kan 
Yaststellen, wijzigen of intrekken betrekkelijk de 
voorwaarden, waaronder een persoon of klas van 
personen nit hoofde van onverm,ogen van de 
beta.ling van schoolgelden, hetzij geheel of gedeel
telijk, ontheven kan worden. 

Bewijslast in zake onvernwgen om te betalen. 

97. De ingevolge sub-sektie (b) van de voorgaande sek
rtie vastgestelde regula ties, zullen slech'ts van toe passing 
zijn op openbare scholen en de bewijslaS/t dat een kind of 
ouder ontheven is van de betaling van schoo1gelden zal 
.in elk geval rusten op de voogd of ouder van het kind. 

Btaa.t van ontheven kinderen te worden gele1:erd aan 
de Raad. 

98. De Kommissie van een openbare of ondersteunde 
.private school, klas of inrichting zal verplicht zijn van 
tij d tot tijd overeenkom.stig regulatie en in zulke vorm 
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and in such form as by regulation prescribed a list of all 
children exempted from the payment of school fees and 
attending such school. class or institution an~ the Board 
shall forward such list to the Department with such re
marks as it n1ay deem necessary. 

School Fees when paya.ble. 

99. All school fees shall be payable monthly in advance 
to such person as the Governor may appoint thereto and 
any person not so paying shall within fourteen days of the 
commencement of the month or of the opening of the· 
school be notified by the person to whom such fees are· 
payable in writing that such fees are due. 

100. I£ such fees are not paid within one month after 
such notice duly given the public prosecutor 
within whose jurisdiction such school is situ
ate or such other person as may be ap
pointed by the lVIinister thereto, shall institute legal pro
ceedings against the person in default for the recovery 
thereof before the Court of Resident Magis.trate or 
Detached Assistant Resident Magistrate of such dis
trict or sub-district; provided that the l\1inister shall have 
the right at any time to stop such proceedings or to order
that they be not instituted. 

School Fees to be paid into General Revenue. 

101. All school fees paid or recovered as in the last 
preceding section provided shall be Recounted for and· 
paid over to the Resident l\1agistrate or Detached Assistant. 
Resident l\1agistrate of the district or sub-district to be· 
by him paid into the general revenue of the Colony. 

10~. The M!nister shall have the power to make any re
gulatiOns relative to the payment of ~chool fees and the 
recovery and the accounting thereof not inconsistent with. 
the provisions of this Act. 

103. Section 99 to and including Section 102 shall ap-· 
ply to public schools only. 
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als bepaald bij regulatie een staat van alle kinderen onthe
vsn van de betaling van schoolgelden en zulke school, 
klas of inrichting bezoekende aan de Raad te zenden 
en de Raad za] zodanige staat aan het Departement 
overmaken met zulke opmerkingen als bet nodig mocht. 
oorde1en. 

Schoolgelden wanneer betaalbaar. 

99. Alle schoolgelden zijn maandeliks vooruitbetaal
baar aan een door de· Goeverneur daartoe aangesteld per
soon en een ieder die niet binnen veertien dagen na. het 
begin van de maand of de openstelling van de school al-

dus betaalt, zal door de persoon aan wien de schoolgelden 
betaalbaar zijn in geschrifte worden aangemaand dat zul

ke schoolgelden vervallen zijn. 

100. Indien zulke schoolgelden niet binnen ene maand 
nadat de aanmaning behoorlik gedaan is, betaald zijn, zal 
de publieke a.anklager binnen wiens jurisdiktie zodanige 
school gelegen is, of een persoon door de Minister daartoe 
aangesteld, voor het Hof van de Resident Magistraat 
of Gedetacheerd Assistent Resident lVIaP"istraat van zulk 
distrikt of sub-distrikt tegen de nalatige persoon 
ene rechtsvordering instellen voor de betaling daar
van, behoudens bet recht van de Minister om te eniger 
tijd zulke procedure te staken of te gelasten dat dezelve 
niet worde ingesteld. 

Sc.hoolgelden in 's Lands Schatkist te worden betaald. 

101. Aile schoolgelden betaald of overeenkomstig de 
voorgaande sektie ingevorderd zullen "\vorden verrekend 
met en afgedragen aan de Resident Magistraat of Gede
tacheerd 'Assistent Resident Magistraat van bet distrikt 
of sub-distrikt om door hem in 's Lands Scha.tkist gestort 
te worden. 

102. De lVIinister zal bevoegd zijn regulaties vast ta 
stellen betrekkelik de beta.Iing van schoolgelden en de 
invordering en verrekening daa-rvan, mits niet onbestaa:a
baar met het bij deze Wet bepaalde. 

103. Sektie 99 tot en met Sektie 102 zullen slechts op 
openbare scholen toepasselik zijn. 
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CHAPTER IX. 

Financial. 

104. All moneys necessary for establishing o:· nl~int~in
ing the depa.rtment or any schools, classes or 1nst1tutwns 
in accordance with this Act or for making grants-in-aid un
der this Act or for providing bursaries or for payment of 
salaries of officers of the department or teachers in such 
schools,. classes or institutions shall be such as are~ voted 
from time to time by the Legislature out of the general 
revenue of the Colony. 

105. All fees chargeable under this Act in respect of in
struction in public schools, classes or institutions and any 
other fees and moneys' pay·able under this Act or by regula
tion shall be paid into the general revenue of the Colony. 

CHAPTER X. 

General and Miscellaneous. 

Powers of Local Authorities to make Grants. 

106. Any local authority may fron1 time to tin1e out of 
its revenues · . 

(a) make grants of land or any other grants in aid of 
any school, class or institution established main
tained or aided under this Act and within its area 
o·f jur~sdiction o: f~r the purpose of e~stahlishing, 
extendmg or mamtaming any boarding establish
m·ent or hostel in connection with such school 
class or institution ; and any such grant mad~ 
before the date of the taking effect of this Act 
by any local authority shall be deemed for all 
purposes to have been J·awfully made; 

(b) pro~ide .b~rsaries !o assist parents in educating and 
maintaining their children at any such school 
class or institution; ' 
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HOOFDSTUK IX. 

Financiele Bepalingen. 
104. Alle gelden benodigd voor de opricbting of instand-

houding van bet depatrtement, of scbolen, klassen of in
ricbtingen overeenkomstig deze Wet of voor bet verlenen 
van toelagen ingevolge deze Wet of voor bet sticbten van 
beurzen of voor de betaling van de wedden van ambtena
ren van bet Departement of van onderwijzers in zulke 
scholen, klassen of inricbtingen, zullen zodanige zijn als 
de Wetgevende Macht van tijd tot tijd uit 's Lands 
Schatkist mocht toestaan. 

105. Alle schoolgelden verschu1digd ingevolge deze Wet 
ten opzichte v.an onderwijs en openbare scholen, klassen 
of inrichtingen en a1le andere fooien en gelden betaalbaar 
overeenkomstig deze Wet of ene regulatie zullen in 's 
Lands Schatkist gestort worden. 

HOOFDSTUK X .. 

Algemene en Gemengde Bepalingen. 

Bevoegdheid van Plaa.tselike JYI achten om giften te maken~ 

106. Elke plaatselike macht kan van tijd tot tijd uit 
hare inkomsten 

(a) grond schenken of andere giften maken ten be
hoeve van ene school, kla~ of inrichting inge
steld, onderhouden of ondersteund overeenkom
stig deze vV et en binnen de uitgestrektheid van 
hare jurisdiktie of voor de oprichting, uitbreiding 
of bet onderhoud van ene kostinrichting of een 
tehuis verbonden aan zulke school, klas of in
richting ; en aUe zodanige giften door een plaat
selike macht gemaakt voor bet in werking treden 
van deze Wet zullen in alle opzichten worden ge
acht volgens wet te zijn gescbied. 

(b) beurzen stichten om ouders bij te staan in de op
voeding en bet onderhoud van hun kinderen in 
i'odanige school, klas of inrichting. 
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:and for the purposes of this section a local authority shnl.l 
mean any corporate body by law established which has 
power to levy a rate on the assessed value of property with
in its area of jurisdiction; provided always that nothing in 
ibis section contained shall be taken to n1ean that any local 
authority shall have ·the right to levy any rate or tax or to 
impose any charge upon the public for the purpose of such 
;grant or bursary. 

Duty to reserve La.nds for Public Schools. 

107. Whenever after the taking effect of this Act any 
farm ·Or portion of a farm is laid out as a township under 
.Any law of this Colony, ground of suitable situation and ex
tent shall be reserved f.or public scho·ols or institutions to 
be established under this Act or any amendment thereof 
.and shall be available for such purposes until and so long 
as the same is required therefor. 

Rectification of Errro1·s and Validation of Irregularities. 

108. If through any error, accident or omission anything 
required by this Act or by regulation to be done in the ap
pointment o.£ members of a Board o·r in the ·Oonduct of any 
election of members of a Board or Committee is omitted to 
be done or is not done w1thin the time fixed by this Act or 
by regula.tion the Governor may order all such steps to be 
taken as may be necessary to rectify any such error, accident 
or omission or may validate anything that may have been ir
regularly done or omitted in matter or form so that the in
tent and purpose of this Act may have effect. 

Power to make Regulations. 

109. The Minister may from time to time make alter 
and rescind regulations not inconsistent with the pro;isions 
of this Act 

(a) prescribing the duties of the Director, Inspectors or 
other officers of the Department; 
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en voor de doeleinden van deze sektie zal een plaatselike· 
macht betekenen elke bij wet gevormde korporatie, die· 
bevoegd is ene belasting te heffen van de geschatte waarde 
van eigendommen binnen de uitgestrektheid van hare 
jurisdiktie ; met dien verstande steeds, dat niets in deze· 
sektie vervat in dien zin uitgelegd zal worden dat een 
plaatselik gezag bevoegd zal zijn ten behoeve van zodanige 
gift of beurs een belasting te heffen of aan ·het publiek 
een vergoeding in rekening te brengen. 

V erplichtirza tot uithouden van Grand 'Coor Operzbare 
Scholen. 

107. Zoo dikwerf na bet in werking treden van deze· 
Wet op ene plaats of een gedeelte van ene pla.ats overeen
komstig ene wet van deze Kolonie een dorp aangelegd 
wordt, zal geschikt gelegen grond van behoorlike uitge
strektheid uitgehouden worden voor openbare scholen of 
inrichtingen te worden opgericht ingevolge deze Wet of 
ene wijziging ervan en dezelve zal voor zulke doeleinden 
beschikbaar zijn tot en zolang hij daarvoor benodigd is. 

H erstel 'Can Dwalingen en W ettiging 'Can Onregel
matigheden. 

108. Indien ten gevolge van ene dwaling, toeval of ver
zuim iets dat volgens deze Wet of ene regulatie met be
trekking tot de aanstelling van Raadsleden of bet hou
den van ene verkiezing van Raads- of Kommissieleden 
behoorde verricht te zijn, niet verricht is geworden of niet 
binnen de bij deze vVet of bij regulatie gestelde tijd ver

richt is, kan de Goeverneur aile zulke maatregelen doen 
nemen die no dig mochten zijn om zodanige dwaling, toe~ 
val of verzuim te herstellen of kan al hetgeen, naar inhoud 
en vorm, op onregelmatige wijze verricht, of verznimd is 
wettigen ten einde gevolg te geven aan de bedoeling en 

strekking van deze Wet. 

Bevoegdheid om regulaties te maken. 
109. De :Minister kan van tijd tot tijd regula ties, niet 

onbestaanbaar met de bepalingen van deze Wet vaststel
len, wijzigen en intrekken. 

(a) regelende de plichten van de Direkteur, Inspek
teum of andere ambtenaren van bet Departe
ment. 
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(b) prescribing the conditions o.f appointment and se-r
vice o£ teachers employed in public schools, classes 
and institutions established or maintained under 
this Act; 

(c) prescribing the conditions of the grant or with
drawal of any bursary provided under this Act; 

(d) prescribing the age of admission to and the subjects 
of instruction to be given in any primary or se
condary public school, class or institution, save 
such institutions of a scientific or advanced 
literary character as are described in sub-section 
(c) (1) of section 5. 

(e) prescribing an:l compelling courses of 1nilitary drill, 
exercises or training in all public schools; 

(f) prescribing the scale of school fees chargeable; 

(g) prescribing the manner and form of registration of 
schools mentioned in Chapter III B. and the man
ner in which such registers as are mentioned in 
Section 24 shall be kept and the form of such re
gister; 

(h) prescribing the periods and days to be observed as 
holidays or vacations in schools, classes and insti
tutions other than such institutions of a scientific 
or advanced literary character as are described in 
sub-section (c) (1) of Section 5; 

(i) prescribing conditions of any examination held by 
the Department and the fees payable for any ex
amination held by or under the supervision or con
trol of the Departme:r:t; 

(j) presc·ribing generally for the conduct of elections 
o.f a Board or Committee and matters incidental 
thereto not sper.ifically provided for ·in this Act; 

(k) prescribing the manner iru which moneys allocated 
to a Board or Committee out of the general re
ver:ue shall be administered and the form and man-
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(b) regelende de voorwaarden van aanstelling en 
dienst van onderwijzers werkza.am in openbare 
scbolen, klassen en inricbtingen, opgericbt en 
onderbouden overeenkomstig deze Wet. 

~c) regelende de voorwaarden van toekenning of in
trekking van beurzen gesticbt ingevolge deze 
Wet. 

(d) regelende de ouderdom van toelating tot, en de 
onderwerpen van onderwijs te worden verstrekt 
in lagere of middelbare openbare scbolen, kla.s
sen of inricbtingen, met uitzondering van in
ricbtingen van een wetenscbappelike of gevor
derd letterkundige aard als vermeld in sub-sektie 
(c) (1) van Sektie 5. 

(e) regelende verplichte kur:mssen van militaire dril
oefeningen of opleiding in alle openbare scbolen. 

(f) regelende de scbaal van verscbuldigde scboolgel
den. 

(g) regelende de wijze en vorm van registratie van 
scbolen vermeld in Hoofd.stuk III B en de wijze 
waa.rop lijsten vermeld in Sektie 24 zullen wor
den gebouden en de vorm van zoodanige lijsten. 

(h) regelende de tijdperken en dagen te worden na
geleefd als vrijafdagen of vakanties in scholen, 
klassen en inricbtingen, niet zijnde inricbtingen 
van wetenschappelike of gevorde-rd letterkunrlige 
aard als vermeld in sub-sektie (c) (1) van Selr
tie · 5. 

(i) regelende de voorwaarden van examens door bet 
Departement gebouden en de fooien vemcbul
digd voor examens gebouden door of onder op
zicbt en Ieiding van bet Departement. 

(j) regelende in bet algemeen bet. bouden van ver
kiezingen van een Raad of Kommissie en daar
mede in veTba:nd staande aangelegenhe.cLen, wruar
VIOO<r! ge:en truitdrrukk1erlike voO!rziemJing ibrij deze 
Wet gernaakt is. 

(k) regelende de wijze waarop gelden aan de 
Raad of de Kommissie nit de algemene schatkist 
toegekend, zullen worden bebeerd en de vorm 
en wijze waa-rop van zulke en andere gelden van 
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(b) prescribin<r the conditions o.f appo,intment and ser
vice of te~chers employed in public schools, classes 
and institutions established or maintained under 
this Act; . 

(c) prescribing the conditions of the grant or with
drawal of any bursary provided under this Act; 

(d) prescribing the age of admission to and.the subjects 
of instruction to be given in any pnmary or se
condary public school, class or institution, save 
such institutions of a scientific or advanced 
literary character as are described in sub-section 
(c) (1) of section 5. 

{e) prescribing anj compelling courses of1nilitary drill, 
- exercises or training in all public schools; 

(f) prescribing the scale of school fees chargeable; 

(g) prescribing the manner and form of registration of 
schools mentioned in Chapter III B. and the man
ner in which such registers as are mentioned in 
Section 24 shall be kept and the form of such re
gister; 

(h) prescribing the periods and days to be observed as 
holidays or vacations in schools, classes and insti
tutions other than such institutions of a scientific 
or advanced literary character as are described in 
sub-section (c) (1) of Section 5; 

(i) prescribing conditions of any examination held by 
the Department and the fees payable for any ex
amination heJd by or under the supervision or con
trol of the Departme:r:t; 

(j) presc·ribing generally for the conduct of elections 
of a Board or Committee and maUers incidental 
thereto not sper.ifically provided for ·in this Act; 

(k) prescribing the manner iru which moneys allocated 
to a Board or Committee out of the general re
ve:r:ue shall he administered and the form and man-
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(b) regelende de voorwaarden van aanstelling en 
dienst van onderwijzers werkzaam in openbare 
scbolen, klassen en inricbtingen, opgericbt en 
onderboud'en overeenkomstig deze Wet. 

~c) regelende de voorwaarden van toekenning of in
trekking van beurzen gesticbt ingevolge deze 
\iV et. 

(d) regelende de ouderdom van toelating tot, en de 
onderwerpen van onderwijs te worden verstrekt 
in lagere of middelbare openbare scbolen, kla.s
sen of inricbtingen, met uitzondering van in
ricbtingen van een wetenscbappe1ike of gevor
derd letterkundige aard als vermeld in sub-sektie 
(c) (1) van Sektie 5. 

(e) regelende verplicbte kursussen van militaire dril
oefeningen of opleiding in alle openbare scbolen. 

(f) regelende de scbaal van verscbuldigde scboolgel
den. 

(g) regelende de wijze en vorm van registratie van 
gcbolen vermeld in Hoofdstuk III B en de wijze 
waa.rop lijsten vermeld in Sektie 24 zullen wor
den gebouden en de vorm van zoodanige lijsten. 

(h) regelende de tijdperken en dagen te worden na
geleefd als vrijafdagen of vakanties in scbolen, 
klassen en inricbtingen, niet zijnde inricbtingen 
van wetenscbappelike of gevorderd letterkunrlige 
aard als vermeld in sub-sektie (c) (1) van Selr
tie · 5. 

(i) regelende de voorwaarden van examens door bet 
Departement gebouden en de fooien vemcbul
digd voor examens gebouden door of onder op
zicbt en leiding van bet Departement. 

(j) regelende in bet algemeen bet houden van ver
kiezingen van een Raad of I~ommissie . en daar
mede in veTba~d staande aangele;genheden, waJar
VIOOil'l geen ruJitd:rruk~eilike vo01rzienling ibij deze 
Wet gemaakt is. 

(k) regelende de wijze waarop gelden aan de 
Raad of de Kommissie uit de algemene schatkist 
toegekend, zullen worden bebeerd en de vorm 
en wijze waa-rop van zulke en andere gelden van 
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ner in which accounts of such moneys or any other 
moneys of the Board or Committee shall be kept; 

(1) prescribing the manner in which records, statistics 
and registers of Boards and Committees shall be 
kept and returns and reports made to the Depart.. 
mcnt and the form of any such register; 

(m) prescribing the constitution powers and dutic·s of 
governing and managing bodies established under 
section 77; 

(n) generally for better carrying out of the objects and 
purposes of this Act. 

110. This Act may be .cited as the " School Act, 1908. '' 

FIRST SCHEDULE. 

Section 20. 

List of Schools making provision for Secondary 
Education. 

Bultfontein Government School. 
Bethlehem Government School. 
Bethulie Government School. 
Brebner School, Bloemfontein. 
Boshof Government School. 
Brandfort Government School. 
Bothaville Government Schooi. 
Dewetsdorp Government School. 
Eunice High School, Bloemfontein. 
Edenburg Government School. 
Fauresn1ith Government School. 
Ficksburg Government s~hool. 
Fouriesburg Government School. 
Frankfort Government School. 
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de Raad of de Kommissie hoek gehouden zal 
worden. 

(1) r:egel.ende de wijze waa.rop de staten, statis
tieken en lij sten van Raden en Kommissies 
gehouden en opgaven en ver.slagen aan het Depar

tement opgemaakt zullen worden, alsmede de 
vorm van zulke lijsten. 

(m) regelende de inrichting, bevoegdheden en plich
ten van besturende en beherende lichamen inge
steld ingevolge Sektie 77. 

(n) in het algemeen voor de betere uitvoering naar 
inhoud en strekking, van deze Wet. 

110 Deze Wet mag worden aangehaald als de'' School 
wet, 1908." 

EERSTE BIJLAGE. 

Sektie 20. 

Lijst van Scholen die Middelbaar Onde1wijs. 
verstrekken. 

Bultfontein Goevernementsschool. 
Bethlehem Goevernementsschool. 
Beth ulie Goevernemen tsschool. 
Brebner School, Bloemfontein. 

Boshof Goevernementsschool. 
Brandfort Goevernemen tsschool. 
Bothaville Goevernementsschool. 
Dewetsdorp Goevernementsschool. 
Eunice Hogerschool, Bloemfontein. 
Edenburg Goevernementsschool. 
Fauresmith Goevernementsschool. 
Ficksburg Goevernementsschool. 
Fouriesburg Goevernementsschool. 
Frankfort Goevernementsschool. 
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Grey College School, Bloemfontein. 
Harrismith Government School. 
Heilbron Government School. 
Hoopstad Government School. 
J acob.sdal Government School. 
J agen~fontein Government School. 
Kroonstad High School. 
Kroonstad Government School. 
Koffyfontein Government School. 
Luckhoff Government School. 
Ladybrand Government School. 
Lindley Government School. 
Marquard Government School. 
Normal Practising School, Bloemfontein . 
Petrusburg Government School. 
Philippolis Government School. 
Parys Government School. 
Reitz Government School. 
Reddersburg Government School. 
Rouxville Government School. 
Springfontein Government School. 
Senekal Government School. 
Smithfield Government School. 
Theunissen Government School. 
Trompsburg Government School. 
Thaba 'N chu Government School. 
Villiers Government School. 
Vredefort Government School. 
Vrede Government School. 
Ventersburg Government School. 
W epener Government School. 
Winburg Government School. 
Zastron Government School. 
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Grey College School, Bloemfontein. 
Harrismith Goevernementsschool . 
Heilbron Goevernementsschool. 
Hoopstad Goevernementsschool. 
Jacobsdal Goevernementsschool. 
J agersfontein Goevernementsschool. 
Kroonstad Hogerschool. 
Kroonstad Goevernementsschoo 1. 
Koffi.efontein Goevernementsschool. 
Luckhoff Goevernementsschool. 
Ladybrand Goevernementsschool. 
Lindley Goevernementsschool. 
Marquard Goevernementsschool. 
N mmal Oefenschool, Bloemfonteip. 
Petrusburg Goevernementsschool. 
Philippolis Goevernementsschool. 
Pari j s Goevernemen tsschool. 
Reitz Goevernementsschool. 
Redd~rsburg Goevernementsschool. 
Rouxville Goevernementsschool. 
Springfontein Goevernementsschool. 
Senekal Goevernementsschool. 

J 

Smithfield Goevernementsschool. 
Theunissen Goevernementsschool. 
Trompsburg Goevernementsschool. 
Thaba 'N chu Goevernementsschool. 
Villiers Goevernementsschool. 
Vredefort Goevernementsschool. 
Vrede Goevernementsschool. 
V entersburg Goevernementsschool. 
\Vepener Goevcrnementsschool. 
Winburg Goevernementsschool. 
Zastron GoevernementRRchool. 

367 
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SECOND SCHEDULE. 

School Di.c~tJ•icts constituted under Section 32 of this Act. 

NAME OF SCHOOL 
DISTRICT. 

1. Bethlehem 

2. Bethulie 
3. Bloemfontein North 

4. Bloemfontein South 

5. Bloemfontein Urban 

6. Boshof 
7. Edenburg 
8. Fauresmith 

9. Ficks burg 

10. Frankfort 

11. Harrismith 

12. Heilbron 

13. Hoopstad 
14. J a co bsdal 

15. Kroonstad East 

J6. Kroonstad West 

DEFINITION OF AREA. 

Electoral Division of Bethle
hem and Bethlehem Muni
cipality. 

Electoral Division ofBethulie. 
Electoral Division of Bloem

fontein North. 
Electoral Division of Bloem

fontein South. 
Electoral Divisions of City, 

Naval Hill, Railway, Fort 
and Park. 

Electoral Division of Boshof. 
Electoral Division of Eden burg 
Magisterial District of Faure-

smith. 
Electoral Division of Ficks

burg and the Municipali
ties of Ficksburg and 
Fouries burg. 

Electoral Division of Frank
fort. 

Electoral Division of Harri
smith and the Harrismith 
Municipality. 

Electoral Division of Heilbron 
and the Heilbron Munici
pality. 

Electoral Division ofHoopstad. 
Magisterial District of Jacobs

dal. 
Electoral Division of Kroon

stad East and the Kroon
stad Municipality. 

Electoral Division of Kroon
stad West. 
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TWEEDE BIJLAGE. 

Schooldistricten ingesteld ingevolge Eektie 32 van deze 

Wet. 

NAAM vAN ScHooL 
DISTRICT. 

1. Bethlehem 

2 Bethulie 
3. Bloemfontein N oord 

4. Bloemfontein·Zuid 

5. Bloemfontein Dorp 

6. Boshof 
7. Edenburg 
8. F auresmith 

9. Ficksburg 

10. Frankfort 
11. H arrismi th 

12. Heilbron 

13. Hoopstad 
14. J ako bsdal 

15. Kroonstad Oost 

16. Kroonstad West 

y 

GRENSBEPALING. 

Kiesafdeling van Bethlehem 
en Bethlehem M.unici
paliteit. 

Kie8afdeling van BAthulie. 
Kiesafdeling van Bloemfon

tein Noord. 
Kiesafdeling van Bloemfon

tein Zuid. 
Kiesafdelingen van City, Naval 

Hill, Spoorweg, Fort en 
Park. 

Kiesafdeling van Boshof. 
Kiesafdeling van Edenburg. 
Magistraatsdistrikt van Faure-

smith. 
Kiesafdeling van Ficksburg 

en de Municipaliteiten van 
Ficksburgen Fouriesburg. 

Kiesafdeling van Frankfort. 
Kiesafdeling van Harrismith 

en de Harrismith Munici
puliteit 

Kiesafdeling van Heilbron en 
de Heilbron Munici-
paliteit. 

Kiesafdeling van Hoopstad. 
Magistraatsdistr ikt van 

Jakobsdal. 
Kiesafdeling van Kroonstad 

Oost en de M unicipaliteit 
van Kroonstad. 

Kiesatdf'hng van Kroonstad 
West. 
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NAME OF SCHOOL 
DISTRICT. 

EDUCATION. 

DEFINITION OF AREA. 

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

17. Ladybrand 

18. Lindley 
19. Philippolis 

20. Rouxville East 

21. Rouxville West 

22. SenekaJ 
23. Smithfield 

24. Thaba 'Nchu 

25. Vrede 
26. Vredefort 

27. \Vepener 
{I 28. Win burg North 

29. Winburg South 

Electoral :Civision of Lady
brand and the Lady brand 
Municipality. 

Electoral Division of Lindley. 
Electoral Division of Philip

polis. 
Electoral Division of Roux

ville East. 
Electoral Division of Roux

ville West. 
Electoral Division of Senekal. 
Electoral Division of Smith

field. 
Electoral Division Thaba 

'N chu and the Thaba 
'Nchu Municipality. 

Electoral Division of V red e. 
Electoral Division of Vrede

fort and the Municipali
ties of Parys and V rede
fort. 

Electoral Division of W epener. 
£lectoralDivision of Win burg 

North. 
Electoral Division of Win

burg South. 

THIRD SCHEDULE. 

Schools or Institutions exempted from the supervision 
of School Committees and School Boards under 

Sections 33 and 68 of this Act. 

Eunice High School, Bloemfontein. 
Grey University College, Bloemfontein. 
Grey College School, Bloemfontein. 
Industrial School, Bloemfontein. 
Kroon::;tad High School. 
Normal School, Bloemfontein. 
Normal Practising School, Bloemfontein. 
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NAAM VAN SCHOOL 
DISTRICT. 

17. Ladybrand 

18. Lindley 
19. Philippolis 
20. Rouxville Oost 

21. Rouxville West 

22. Senekal 
23. Smithfield 
24. Thaba 'Ncbu 

25. Vrede 
26. Vredefort 

27. Wepener 
28. \Vinburg N oord 

29. vVinburg Zuid 

0NDERWIJS. 369 

G RENSBEPA LING. 

Kiesafdeling van Ladybrand 
en de Ladybrand Munici
paliteit. 

Kiesafd eling van Lindley. 
Kiesafdeling van Philippolis. 
Kiesafdeling van Rouxville 

Oost. 
Kiesafdeling van R.ouxville 

West. 
Kiesafdeling van Senekal. 
Klesafdeling van Smithfield. 
Kiesafdeling van rr h a b a 

'Nchu en de Thaba 'Nchu 
lYiunici paliteit. 

Kiesafdeling van Vrede. 
Kiesafdelmg van Vredefort en 

de Municipaliteiten van 
Parijs en Vredefort. 

Kiesafdeling van Wepener. 
Kiesafdeling van Winburg 

Noord. 
Kiesafdeling van 'Vinburg 

Zuid. 

DERDE BIJLAGE. 

Scholen of lnrichtingen ontheven van het toezicht 
van Schoolkommissies en Schoolraden inge-

volge Sektie 33 en 68 van deze Wet. 

Eunice Hogerschool, Bloemfontein. 
Gr1ey U niversiteit College, Bloemfontein. 
Grey College School, Bloemfontein. 
Industrieschool, Bloemfontein. 
Kroonstad Hogerschool. 
N ormaalschool, Bloemfontein. 
Normale Oefenschool, Bloemfontein. 
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_._-\QT No. 36 of 1908. J [Took effect 19th September, 1908. 

ACT 
'To provide for the Establishment, Organization and Control of 

the Orange River Colony Police. 

(Assented to 11th September, 1908.) 

BE IT ENACr.rED by the King's Most Excellent 
]\iajesty by and with the advice and consent of the Legis
lative Council and Legislative Assembly of the Orange 
River Colony as follows :-

PREI-'I1\1:IN ARY. 

Repeal of Laws. 

1. The laws mentioned in the Schedule to this Act shall 
he ar:J are hereby repealed, together with Bo much of any 
.other law as may be repugnant to or inconsistent. with the 
provisions of this Act. 

Interpretation of tetms . 

. 2. In this Ac,t, unless inconsistent with the context :

"force" shall mean the officers and men of the Orange 
River Colony Police; 

~' commissioned officer '' shall mean the Commissioner 
and any sub-commissioner, inspector or sub
inspector of the force or any person lawfully 
acting in such capa.city; 

~' Governor '' shall nwan the officer for the time being 
administering the government of this Colony, 
acting by and with the advice of the Executive 
Council thereof ; 

., ' imprisonment'' shall mean imprisonment with or 
~it~out. hard labour, as the court having juris
diCtiOn In respect of the offences mentioned in 
this Act may determine ; 
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'WET No. 36 van 1908.] [Trad in werking 19 Sept. 1908. 

WET 
;Regelende de Oprichting, Inrichting en bet Beheer van de Orauje 

Rivier Kolonie Politie. 

(Goedgekeurd 11 September 1908.) 

ZIJ RET BEPAAI_jD door Zijne lVIajesteit den 
Koning, op en met bet a.dvies en consent van den Wet
gevende Haacl en cle vVetgevencle V ergadering van de 

·Oranje ·Hivier Kolonie bepaalcl als volgt :-

INI.-JEIDING. 

H erroeping van ~V etten. 

1. De wetten vermelcl in de Bijlage· van deze vVet wor
··den en zijn bierbij ingetrokken, alsmede zoveel van elke 
andere \Vet, als strijdig of onverenigbaar mocbt zijn met 
·de bepalingen van cleze vVet. 

liVoordbepalingen. 

2. In deze \Vet zal, mits niet strijdende met de samen
]lang :-

' 'macbt'' betekenen cle officie1ren en manschappen 
van de Oranje Hivier Kolonie Politie; 

"officier" betekenen de Kommissaris, en een onder
kommissaris, inspekteur of onderinspektenr \ian 
de Macht of een derzelver funktieen wetti.glik 
waarnemencl persoon ; 

''Goeverneur'' betekenen de ambtenaar, die het 
Hegeringsbeleicl in cleze Kolonie voert, han
clelende· met en op aclvies van de Uitvoerende 
Raacl daarvan ; 

·"gevangenis" betekenen gevangenis met of zonder 
harde arbeicl, al naar gela.ng bet. hof bepaalt dat 
in zake de overtreding in cleze Wet vermeld 
j urisdiktie heeft ; 
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'' n1ember of the force'' shall n1ean any com,missioned 
officer, non-commissioned officer, or man serving 
in the force in terms of this Act or the regula
tions; 

" l\1inister" shall mean the Attorney-General or any 
other Minister to whom the Governor may from 
time to time assign the carrying out of this Act; 

"regulation" shall mean a regulation made under
section nine of this Act. 

PART I. 

Organization. 

Composition of Jorce. 

3 rrhere shall he established on the date fixed by the 
Governor in the proclamation mentioned in section 
twenty-nine a police force entitled the Orange River 
Colony Police and composed of-

(a) those n1embers of the South African Constabulary 
established under Proclamation No. 24 of 1900 
who at the date of the taking effect of this Act 
are employed as such within this Colony. 

(b) such persons as may he enrolled as membe11s of the 
force in terms of this Act on or subsequent to 
that date. 

Appointment of officers of force. 

4. The Governor 1nay from time to time appoint an 
officer to be styled the Commissioner of Police (herein
after called the Commissioner), together with such other 
offi-cers, to be styled sub-commissioners, inspectors and 
sub-inspectors of the Orange River. Colony Police as may 
be_ necessary, and may suspend, reduce, discharge or dis
miss any member of the force subject to the provisions of 
this Act or the regulations. 

Every such apnointment of such an officer sha·II be noti
fied in the Gazette. 

Commissioner to have command of force. 

5. r~rhe Commissioner shall, subject to the directions of 
the Governor, have the command, superintendence and~ 
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"lid van de macht" betekenen een of.ficier, ,onder~ 
officier of mind ere, die overeenkomstig deze 
vVet of de regula ties in de macht dienst doet; 

'' lYiinister'' betekenen de Prokureur-Generaal of een 
ander Minister, aan wien de G.oeverneur van 
tijd tot tijd de handhaving van deze \¥ et mocht 
opdragen. 

"regulatie " betekenen een ingevolge sektie negen 
van deze \Vet vastgestelde regulatie. 

AFDELING I. 

1 ntichting. 

Sarnenstelling van rnacht. 

3. Er zal worden ingesteld op de datun1 vastgesteld 
·door de Goeverneur in de proklamatie vermeld in sektie 
negen-en-twintig, een politiemacht onder de benaming 
van de Oranje Rivier Kolonie Politie en samengesteld 
,uit-

(a) die leden van de Zuid Afrikaanse Konstable 
macht, opgericht ingevolge Proklamatie No. 24 
van 1900, welke ten tijde, van het in werking 
treden van deze Wet als zodanige in deze Ko
lonie in dienst gesteld zijn ; 

(b) zulke personen, die overeenkomstig deze Wet op 
of na voormelde datum als leden van de macht 
ingelijfd mochten worden. 

Aanstelling van officieren v~~ de rnacht. 
4. De Goeverneur kan van tijd tot tijd een officier aan

·stellen, die de titel voert van Komn1issaris van Politie 
·(hierna genoen1d de Kommissaris) alsmede zulke andere 
officieren, onder de namen van onder-kommissarissen, 
inspekteurs en onderinspekteurs van de Oranje Rivier 
Kolonie Politie als benodigd mochten zijnJ en kan, met 
inachtneming van het bepaalde bij deze vVet of de regu
laties een lid V!ln de macht schorsen, in rang verlagen, 
on tslag verlenen of bedanken. 

Ieder aanstelling van zodanig officier wordt in de 
.StaatskoeTant afgekondigd. 

K01nrnissaris voert bevel over de rnacht. 
5. De Kommissaris voert, behoudens de voorschriften 

·van de Goeverneur, het bevel, toezicht en beleid over de 
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control of the force and shall make recommendations to 
the l\1inister for the appointment of members of the force 
subject to the provisions of the last preceding section and 
of any regulations in effect in that behalf and may in cases 
of urgency and subject to the said provisions make pro
visional appointments to the force. 

Powers and duties of nwmbers of force. 

6. (1) Every member of the force shall exercise such 
powers and perform such duties as are or shall be by law 
conferred or imposed upon any police officer or constable, 
and sha1l obey all lawful directions touching the execution 
of his office which he may frmn time to time receive from 
his superiors in the force. 

(2) vVhenever in any law special powers or duties are 
conferred or imposed on commissioned officers, non-com
missioned officers or other members of the South African 
Constabulary, such powers or duties shall be deemed to 
be conferred or imposed on the commissioned officers, non
commissioned officers or other members of the force 
respectively, as the case may be. 

Employment of force in times of emergency. 

7. The Governor may, in case of war or other enler
gency, employ the force or any part thereof for the pur
pose of assisting in· the defence of the Colony either within 
or beyond the borders thereof and may place the force or 
any part thereof while so employed under the orders and 
directions of such person as he shall appoint in that behalf, 
and, while so employed, the force or p:art thereof shall he 
subject to the law for the time being regulating the dis
cipline, command and control when on active or militarv 
service of the other forces of the Colony ; provided that 
nothing in this :section contained shall be construed as ex
eluding a member of the force at any time from the opera
tion of this Act or the regulations ; provided further that 
no member of the force shttll be liable to be punished for 
an off.en~e :under this Aot as well as under a law regulating 
the disCipline, command and control of such other forces. 
of the Colony. 
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macht en draagt, 1net inachtneming van de be paling en 
v_an de voorgaande sektie en van desbetreffende regula
ties p~r~onen voor aansteUing als leden van de macht aan 
de M1n1ster voor, zullende hij in dringende gevallen en 
IT_l.et inacht~eming van de vermelde bepalingen bevoegd 
ZIJn voorlop1ge. aanstellingen in de macht te doen. 

Bevoegdheden en plichten van leden van de ·macht. 

6. (1) Ieder lid van de macht oefent alle bevoegdheden 
uit en vervult alle plichten welke krachtens wettelike be
paling aan een politiebeambte of konstabel toegekend of 
toegewezen zijn of worden, en zal aile wettige tot de 
vervulling val) zijn dienst betrekkelike voorschriften, 
welke hij van tijd tot tijd van zijn meerderen in de macht 
ontvangt nakomen. 

(2) \Vaar krachtens wetsbepaling biezondere bevoegd
heden of plichten aan officieren, onder-officieren of an
dere leden van de Zuidafrikaanse Konstabelmacht toege
kend of toegewezen zijn, worden deze bevoegdheden of 
plichten geacht aan de officieren, onder-officieren of an
dere leden van de macht respektievelik toegekend of toe
gewezen te zijn. 

Gebruikmaking van macht in tijd van nood. 

7. De Goeverneur is bevoegd, in geval van oorlog of 
andere dringende omstandigheden, de macht of een ge
deelte daarvan te gebruiken, om behulpzaam te zijn bij 
de verdediging van de Kolonie, hetzij binnen of buiten 
de grenzen daarvan, en kan de macht of een gedeelte 
daarvan tijdens zulke dienstverrichting onder bet bevel 
en beleid van een door hem te dier zake aangesteld per
soon plaatsen, zullende de m3!cht of het gedeelte daar
van tijdens zodanige dienstverrichting onderworpen zijn 
a an de wettelike bepalingen tot regeling van de tucht, 
bet bevel en beleid van de andere aktieve of militaire 
dienst verrichtende strijdkrachten van de Kolonie met 
dien verstande dat niets in ''deze sektie vervat geacht zal 
worden een lid van de macht te ~:(niger tijd van het 
bepaalde bij cleze Wet of van de regulaties te ontheffen; 
in dier voege voorts dat geen lid van de macht wegens 
een overkeding zowel nit hoof de van deze Wet als uit 
hoofde van een wet tot regeling van de tucht, bet bevel 
en beleid van zulke andere strijdkrachten van de Kolonie 
.strafbaar zal zijn. 
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No member of force i.o resign in time of enLergency. 

8. (1) In time of war, disturbance of the public peace,. 
riot or other emergency or apprehended emergency no 
member of the force shall be at liberty to reRign therefrom, 

· notwithstanding that the period of h1s engagement shall 
have expired, unless expressly authorised so to do by the 
Commissioner and the Comm]ssioner shall at no time be 
at liberty to resign from the force \Vithout the consent of 
the Governor. 

(2) The Commissioner may, notwithstanding that the· 
period of engagement of a member of the force has ex
pired, retain the services of such member for a period not 
exceeding six months thereafter, i E, in the opin1on of the 
Commissioner, the exigencies of the public senrice require 
it. 

Power of Governor to make regulations. 

9. The Governor may fron1 time to time make, alter 
and rescind regulations not inconsistent with this Act for 
all or any of the following matters or things, namely:-

(1) The enrohnent, promotion, posting, suspension, 
reduction, transfer, discharge, or dismissal of 
members of the force. 

(2) Tho numerical establishment of the force and the 
various divisions, branches, grades, ranks and 
appointments therein. 

(3) 'rhe control and discipline of the force. 

(4) ':rhe pay and allowances of the force and the stop
pages to be made therefr:om. 

(5) The ~1ssemblage of courts of enquiry and rules
regarding the attendance of witnesses. 

(6) Arms, equipment, ammunition and saddlery and 
the care, safe custody and maintenance of the· 
·same. 

(7) The training of the force. 

(8) The dress and clothing of the force. 

(9) Returns, books and correspondence relating to, 
the force. 
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Geen lt~d van de nwcht han in tijd van nood 
bedanken. 

8. (1) In tijd va.n oorlog, verstoring van de open bare 
<Orde, opstand of ander buitengewoon gevaar of te duchten 
buitengewoon gevaar, is geen lid van de macht gerechtigd 
ie bedanken, niettegenstaande dat zijn diensttijd ver ... 
streken is, tenzij met uitdrukkelike schriftelike ma.chtig
ing van de Kommissaris, zullende de Kommissaris nim
n1er bevoegd zijn zonder de toestemming van de Goever
neur zijn ontslag te nemen. 

(2) De Kommissaris kan, ondanks bet verstrijken van 
·de diensttijd van een lid van de macht, zulk lid voor zes 
verdere maanden in dienst blijven houden, wa.nneer val
gens het oordeel van de Kom miRsaris de eisen van de 
-apenbare dienst zulks vorderen. 

Bevoegdheid van Goeverneur regulaties vast 
te stellen. 

9. De Goeverneur is bevoegd van tijd tot tijd regula
ties, die niet strijdig zijn met deze Wet vast te stellen, 
te wijzigen of in te trekken tot regeling van de volgende 
()nderwerpen of aangelegenheden, te weten :-

(1) de aanwerving, bevordering, standplekken~ 
schorsing, vermindering in rang, overplaa.tsing, 
bedanking of bet ontslag van leden van de macht 

(2) de geta.lsterkte van de macht, en de, verschillen
de afdelingen, takken, graden, rangen en aan· 
stellingen daarin 

(3) bet beleid en de tucht van de macht 
( 4) de soldij en toelagen van de macht en de kortin

gen daarop. 
(5) de belegging van hoven van onderzoek en regu

laties om trent getuigenver,schijning. 
{6) de wapenen, uitrusting, a.mmunitie en bet zadel

werk, en de verzorging, bewaring en de instand
houding daanan 

{7) de opleiding van de ma,cht 
(8) de uniformen en kleding van de macht 
(9) de staten, boeken en briefwisseling tot de macht 

betrekkelik 
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(10) The provision of animals, draught or other for 
use in the force and the care, safe custody and 
maintenance of the same. 

(11) rrhe offences in respe.ct of which the provisions 
of section eleven shall apply. 

(12) The general government and maintenance of the· 
force. 

Every such regulation shall be binding on any member 
of the force as soon as it is communicated to him by a per
son having authority to communicate it, .and notwith
standing that it has not been published in the Gazette : 
Provided always that .any regulations duly made in respect 
of the matters aforesaid under the provisions of section 
five of Procla,mation No. 24 of 1900 shall remain of force 
and effect and shall be deemed to be regulations made by 
the Governor under this section, until altered or rescinded 
as aforesaid. 

PART II. 

DISCIPijiNE. 

Penalty for contravention of Act by rnember of force. 

10. Any member of the force contravening any of the
provisions of this Act or any regulation shall upon con
viction by a court of resident magistrate be liable to a f1ne 
not exceeding fifty pounds or in default of payment to 
imprisonment for a period not exceeding one year or to 
imprisonment without the option of fine or to both such 
fine and imprisonment. 

ContravenUon of Act by member of force below the rank 
of Superintendent. 

11. Notwithstanding anything contained in section ten,. 
if any member of the force below the rank of superinten
dent shall contravene any provision of this Act or any 
regulation in respect of which contravention the procedure 
p1~escribed by this section may by regulation be made ap
plicable it shall be lawful for any commissioned officer in 
command of such member, after trial, to fine him a sum 
not exceeding five pounds; provided that any officer who· 
shall try any member of the force under this section shall 
forthwitl~ after such trial transmit the proceedings in and 
full particulars of the case to the Commiss:oner, who .may 
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(10) cle aanschaffing van trek- of andere dieren ten 
dienst.e van de m.acht, en derzelver verzorging. 
bewaring en onderhoud. 

(11) de overtredingen ten opzichte wa:1rvt1n het be
paalde bij sektie elf van to.epassing is. 

( 12) het algemeen beheer en onderhoud van de macht 

Elke zodanige regulatie is verbindend voor ieder lid van 
de macht zodra, dezelve aan hun door een desbevoegd per
Hoon medegedeeld is en ofschoon dezelve niet in de Staats
koerant afgekondigd is ; met dien verstande altijd dat, 
alle regulaties overeenkomstig de bepalingen van sektie 
vijf van Proklamatie No. 24 van 1900 vastgesteld tot 
regeling van de voormelde aangelegenheden van kracht 
blijven en geacht worden regulaties te zijn door de Goe
verneur ingevolge deze sektie vastgesteld totdat zij als: 
"~oorschreven gewijzigd of ingctrokken zijn. 

AFDELING II. 

TUCHT. 

Straf voor overtreding van Wet door lid van de macht. 

10. Ieder lid van de macht die de bepalingen van deze 
'vVet of een regulatie overtreedt, wordt bij veroordeling 
door een Hesident Magistraatshof gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijftig pond of bij wanbetaling met ge
vangenis van ten hoogste e<en jaar of met gevangenis 
zonder de keuze van geldboete of met ~eldboete en ge
vangenis. 

Overtrcding van Wet door lid van de macht 
ben eden de rang van hoofdinspekteur. 

11. Niettegenstaande het bepaalde bij sektie tien, is in 
geval van overtreding van een be paling van deze vV et 
of een regulatie door een lid van de macht, ten aanzien 
van welke overtreding het bepaalde bij deze sektie bi_j 
regulatie toepasselik kan worden verkl_aard, ieder offi
cier onder wiens bevel zulk lid staat bevoegd hem met 
hoogstens vijf pond te beboeten; met dien verstande dat een 
of.ficier die een lid van cle macht ingevolge deze sektie 
vonnist, onmicldelik na afloop van het onderzoek de stuk
ken en alle biezonclerheden aan de Kommissaris zal op-
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(10) The provision of animals, draught or other for 
use in the force and the care, safe custody and 
maintenance of the same. 

(11) rrhe offences in respect of which the provisions 
of section eleven shall apply. 

(12) The general government and maintenance of the· 
force. 

Every such regulation shall be binding on any mom.ber 
of the force as soon as it is communicated to him by a per
son having authority to communicate it, and notwith
standing tha,t it has not been published in the Gazette : 
Provided always that any regulations duly made in respect 
of the 1natters aforesaid under the provisions of section 
five of Procla,mation No. 24 of 1900 shall remain of force 
ancl effect and ·shall be deemed to be regulations made by 
the Governor under this section, until altered or rescinded 
as aforesaid. 

PART II. 

DISCIPI_jiNE. 

Penalty for contravention of Act by member of force. 

10. Any member of the force contravening any of the
provisions of this Act or any regulation shall upon con
viction by a court of resident magistrate be liable to a fine 
not exceeding fifty pounds or in default of payment to 
imprisonment for a period not exceeding one year or to 
imprisonment without the option of fine or to both such 
fine and imprisonment. 

Contravention of Act b11 member of force below the rank 
of Superintendent. 

11. Notwithstanding anything contained in section ten,. 
if any member of the force below the rank of superinten
dent s~all ~ontravene any .provision of this Act or any 
regulatiOn In respect of whiCh contravention the procedure 
pr·~scribe_d by this section may by regulation be made ap
plicable It shall be lawful for any commissioned officer in 
command of such n:tember, after trial, to fine him a sum 
not exceeding five pounds; provided that any officer who· 
shall try any member of the force under this section shall 
forthwitll; after such trial transmit the proceedings in and 
full particulars of the case to the Commiss:oner, who .may 
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(10) de aanschaffing van trek- of andere dieren ten 
dienste van de macht, en derzelver verzorging, 
bewaring en onclerhoud. 

(11) de overtredingen ten opzichte waarvu,n het be
paalde bij sektie elf van toepassing is. 

(12) het algemeen beheer en onderhoud van de macht 

Elke zodanige regulatie is verbindend voor ieder lid van 
de macht zodra, dezelve aan hun door een de.sbevoegd per
soon meclegedeeld is en ofschoon dezelve niet in de Staats
koerant afgekondigd is; met dien verstande altijd dat, 
aile regulaties overeenkomstig de bepalingen van sektie 
vijf van Proklamatie No. 24 van 1900 vastgesteld tot 
regeling van de voormelde aangelegenheden van kracht 
blijven en geacht worden regulaties t·e zijn door de Goe
verneur ingevolge deze sektie vastgesteld totdat zij als: 
'<~oorschreven gewijzigd of ingctrokken zijn. 

AFDELING II. 

TUCHT. 

Straf voor overtreding van Wet door lid van de macht. 

10. Ieder lid van de macht die de bepalingen van deze 
vVet of een regulatie overtreedt, wordt bij veroordeling 
door een Hesident Magistraatshof gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijftig pond of bij wanbetaling met ge
vangenis van ten hoogste een jaar of met gevangenis 
zonder de keuze van geldboete of met geldboete en ge
vangenis. 

Overtrcding van Wet door lid van de macht 
beneden de rang van hoofdinspekteur. 

11. Niettegenstaande het bepaalde bij sektie tien, is in 
geval van overtreding van een be paling van deze Wet 
of een regulatie door een lid van de macht, ten aanzien 
van welke overtreding het bepaalde bij deze sektie bi_j 
regulatie toepasselik kan worden verkl_aard, ieder offi
cier onder wiens bevel zulk lid staat bevoegd hem met 
hoogstens vijf pond te beboetc~n; met dien verstande dat een 
officier die een lid van de macht ingevolge deze sektie 
vonnist, onmiddelik na afloop van het onderzoek de stuk
ken en alle biezonderheden aan de Kommissaris zal op-
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quash the conviction or confirm or reduce the sentence; 
provided further that the Commissioner may, if he think 
fit, restrict in respect of any officer the juris~diction con
ferred by this section. 

Sum'moning of witnesses before boa.rd of officers. 

12. Any such commissioned officer as a.foresaid at such 
trial may in writ.ing sum_mon before him any person 
alleged to be a witness material to the charge anai ~ay 
administer oaths to such witness and generally may In
vestiga.te the charge in such Inanner as the Governor may 
by regulation determine, and any person so summoned as 
a witness who shall fa-il to attend at the time and place 
mentioned in such summons, or, having attended, shall 
refuse to answer all questions that may lawfully be put to 
him, shall be liable on conviction before a court of resident 
magistrate to a fine not exceeding twenty-five pounds or in 
default of payment to imprisonment f-or a period not ex
ceeding one month. 

Period of imprisonment not to reckon as service in jorc.e. 

13. No period, during which any member of the force 
shall be under arrest or imprisoned for any offence for 
which he shall be afterwards convicted or during which he 
shall be imprisoned on a sentence imposed under this Act 
or otherwise, shall be reckoned for any purpose as part of 
such member's period of service, unless the officer or court 
imposing such sentence shall otherwise direct. 

Suspension of members of the force. 

14. A m.ember of t~e f?rce may be suspended from 
offi~e pen.d1ng an enqmry Into any charge of misconduct 
agmnst him, but shall not by reason of such suspension 
cease to be a member of the force. The powers privileges 
an~ ben~fits vested. in hhn .as such member shail, however 
d~nng h1s. suspensiOn be In abeyance, but he shall con
tinue ~ub]ect to the same responsibilities, discipline and 
penalties and to the same authorities as if he had not been 
so suspended. 
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zen den, die bet vonnis kan vernietigen of de straf kan 
bekrachtigen of venninderen; met dien verstande voorts 
dat de I\:ommissaris desgeraden de rechtsmacht bij deze 
sektie toegekend ten opzichte van een of ander officier 
kan beperken. -

Daging van getuigen voor Raad van ofjicieren. 

12. Ieder voormeld officier kan voor zodanig onderzoek 
een iegelik, die vermoedelik bezwarende getuigenis kan 
af:leggen, bij schriftelike dagvaarding voor zich ont
bieden en kan zodanige getuige beedigen, zuUende hij in 
het algemeen bevoegd zijn de aanklacht op een door de 
Goeverneur bij regulatie nader voor te schrijven wijze 
te onderzoeken, en een ieder a.ldus ontboden getuige, die 
in gebreke blijft om op de in zodanige dagvaarding ver
melde tijd en plaats te verschijnen of bij verschijning 
weigert om alle wettelik aan hem gestelde vragen te be
antwoorden, wordt bij veroordeling voor een Resident 
lVIagistraatshof. gestraft met geldboete van hoogstens vijf
en-twintig pond of bij wanbetaling met gevangenis van 
hoogstens een maand. 

Straftijd wordt niet als diensttijd gerekend. 

13. Geen tijdperk gedurende hetwelk een lid van de 
n1acht onder arr.est of in de gevangenis is ter zake van 
een overtreding waarvoor hij daarna veroordeeld wordt of ' 
gedurende hetwelk hij ter uitvoering van een inge
volge deze 'vV et of anderzins opgelegde straf in· de 
gevangenis is, wordt, voor welk doel ook, als gedeelte van 
de diensttijd van zodanig lid gerekend, tenzij de officier 
of bet hof, dat de1 straf oplegt anders beveelt. 

Schorsing van leden van de macht. 
1'1. Een lid van de ma.cht kan hangende bet onderzoek 

in zake de klachte of bet wangedrag waarvan hij be
schuldigd wordt, in zijn bediening geschorst worden, 
zullende hij -echter niet nit hoofde van zulke schorsing 
ophouden een lid van de macht te zijn. De bevoegd
heden, voorrechten en voordelen waarop hij als zodanig 
lid aanspraak heeft, blijven echter tijdens zulke schorsing 
opgeschorst, zullende hij desondanks onderworpen zijn 
aan dezelfcle verplichtingen, maatregelen van tucht, en 
strafbepalingen, en aan he-tzelfde gozag, also£ hij niet ge
schorst was. 
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Offender under this Act not necessarily to be prosecuted 
under the provisions thereof. 

15. Nothing in this Act contained shall prevent any 
person being prosecuted otherwise_ .than under the .pro
visions of this Act in all cases in whJCh he would be hable 
to such prosecution, but no member .of the force ac.quit~ed 
or convicted under this Act shall be hable to be agam tned 
for any crime or offence arising from the same set of facts 
and circumstances. 

Reduction or dismissal of members of force. 

16. The Commissioner .subject to the approval of the 
Minister may, without trial, reduce or dismiss any 
member of the force (other than a commissioned officer 
or superintenderrt) whom he shall deem remiss or 
negligent in th:e execution of ibis duty or otherwise unfit 
to remain in the force. 

PART III. 

GENERAL. 

Penalty for disposing of Gouernment property. 

17. Any member of the force who lends, pledges, sells, 
or, contrary to orders or the regulations, disposes of any 
Government property shall on conviction be liable to the 
penalties mentioned in section eighteen. 

Penalty for unlawfully receiving or having any property 
of force. 

18. If any person shall in consequence of the sale, 
pledge, loan or other disposition of any animal, arms, 
ammunition, accoutre.ments, clothing or equipment by a 
member of the force, in contravention of this Act or of the 
regulati~):J?-S, receive or have any such animal, arms 
amm':'-nitwn, accoutrements, clothing or equipment 
kno:v1ng such sa_le, pledge, _loan or other disposition to 
be In contravention of . this Act or of the regulations 
such person shall be gmlty of an offence and liable on 
conviction to a fine not exceeding one hundred pounds in 
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Overtreder van deze Wet niet noodzakelik vervolg
ba.ar krachtens de bepalingen daarvan. 

15. Niets in deze Wet vervat belet de vervolging van 
een persoon krachtens andere dan de bepalingen van deze 
Wet in aile gevallen waarin hij vervolgbaar is, des 
echter dat geen uit hoof de van deze Wet ter zake van 
een misdaad of overtreding vrijgespvoken of veroordeeld 
persoon anderma.al zal mogen worden vervolgd voor een 
misdaad of overtreding voortspruitende uit dezelfde reeks 
van feiten en omstandigheden. 

Degradatie of ontslag van leden van de macht. 

16. De Kommissaris is behoudens de goedkeuring 
van de Minister bevoegd, zonder gerechtelik onder
zoek, een lid van de maeht, (niet zijnde een officier 

{)f hoofdinspekteur), die zijns erachtens zijn plicht ver
zuimt of verwaarloost of om andere redenen ongeschikt 
is voor verdere dienst in de macht in rang te verminderen 
of te ontslaan. 

AFDEL TNG IIT. 

ALGE~1EEN. 

Straf tegen het wegrnaken van aan het Goeverne
ment toebehorende zaken. 

17. Een lid van de macht, dat aan het Goevernement 
toebehorende zaken uitleent, verpandt, verkoopt of in 
strijd met de voorschriften of regula ties van de hand zet, 
is bij veroordeling onderhevig aan de straffen vermeld 
.in sektie achttien. 

Straf tegen het wederrechtelik ontvangen of bezitten 
van za1cen toebehorende aan de macht. 

18. Ben ieder, die tengevolge van verkoop, verpanding, 
terleengeving of andere vervremnding van een dier, wape- · 
nen, amri:mnitie, uitrusting, kledingstukken of benodig
heden van een lid van de macht, in strijd met deze Wet 
of de regulaties een dier, wapenen, ammunitie, ldeeding
.stukken, of benodigheden ontvangt of bezitJ we ten de dat 
de verkoop, verpanding, te;rlcengeving of andere ve:r
vreemding in strijd is met deze Wet of de daarbij vastge
stelde regula ties, wordt bij veroordeling ten opzich~e van 
,elk zodanig dier of voorwerp gestraft met geldboete van 
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respect of ea,ch such animal or article or in d~fault of pay
ment to imprisonment for a period not exceeding one year. 

Property of force not to be seized or attached for 
debt of member of force. 

19. No animal or article mentioned in the last preced
ing section and forbidden by this Act or the regulations 
to be sold pledged or otherwise disposed of shal~ be capable 
of being seized or attached by or under any wnt of execu
tion sued out a.gainst any member of the force nor shall 
the same pass by or under any order made for the seques
tration of the estate of any member of the force. 

Salary or allowance not to be a:~signed or attached. 

20. It shall not be lawful for any member of the force 
to assign or dispose of the whole or any part of any salary 
or allowance payable under this Act or the regulations 
nor shall the whole or any part of any such salary or al
lowance be capable of being seized or attached by or under 
any writ of execution sued out against any member entit
led to such salary or allowance nor shall the same pass 
by or under any order made for the sequestration of the 
estate of any such member. 

Service of process. 

21. Every member of the force shall obey and execute 
all la wfnl summonse,s warrants executions and other pro
cess of any Court or Justice of the Peace to him directed 
and delivered and any summons warrant or other process 
directed' or given to any member of the force shall and 
may be executed and enforced by any other member of 
the force, and every such last mentioned member shall 
have the same rights powers and authorities for and in the 
execution of such sum'mons warrant and other process as 
if the same bad been originally directed to him expressly 
by name. 

Irregularity in warrant. 

22. If any action shall be brought against any member 
of the force for any act done in obedience to the warrant. 
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hoogstens een honderd pond of bij gebreke van betaling 
met gevangenis van hoogstens een j aar. 

Aan de rnacht toebehorende zaken niet wegens schulden 
van een lid van de rnacht vatbaar voor aanhouding 

of beslag. 
19. Geen in het voorgaand artikel opgenoemd dier of 

voorwerp, waarvan de verkoop, verpanding of andere ver
vreemding krachtens deze Wet of de regula ties verboden 
is, is vatba~a.r voor aanhouding of beslag uit krachte van 
een tegen een lid van de macht uitgereikte lastbrief van 
·exekutie, noch zullen zij uit krachte van een order tot 
sekwestratie van de boedel van een lid van de macht aan 
dezelve vervallen. 

Safaris of toelage niet vatbaar voor overdracht 
of beslag. 

'20. Geen lid van de macht is gerechtigd een ingevolge 
·de.ze vV et of de regula ties beta,albaar salaris of toelage, 
hetzij geheel of gedeeltelik, over te dragen of te ver
vreemden, noch is zodanig salaris of toelage, hetzij ge
heel of gedeeltelik vatbaar voor aanhouding of beslag uit 
hoofde van een tegen een lid, dat tot zodanig salaris of 
toelage gerechtigd is, uitgereikte lastbrief van exekutie, 
noch zal dezelve uit hoofde van een order tot sekwestra
iiie van de boedel van zodanig lid aan dezelve vervallen. 

Diening van gerechtelike stukken. 
21. Ieder lid van de macht is verplieht aile wettige 

·dagvaardingen, lastbrieven, exekuties en andere gerechte
like stukken van een Hof of Vrederechter, aan hem ge
richt enter hand gesteld, te gehoorzamen en uit te voeren, 
€n elke dagvaarding, last brief of ander gerechtelik stuk. 
aan een lid van de macht gericht of ter hand gesteld, 
zal en kan door elk ander lid van de macht 
ten uitvoer gelegd en gehandhaafd worden, en 
ieder zodanig lid heeft dezelfde rechten, machten 
en bevoegdheden tot en bij de uitvoering van de dag
vaarding, last brief en ander gerechtelik stuk, alsof de
zelve oorspronkelik aan hem uitdrukkelik bij name gericht 
was. 

Onregelrnatigheid van lastbrlef. 

22. vVanneer een lid van de macht naar aanleiding van 
-t'en handeling door hem ter uitvoering van een lastbrief 
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of any Magistrate or Justice of ~be. Peace. su~h member· 
shall not be liable for an irTegulanty In the Issmng ~f s~ch 
warrant or for want of jurisdiction in the person Issu~ng 
the same ; and upon producing such warrant. ~nd provmg 
that the signature thereto is in the handwnt1ng of the 
person whose name is subscribed theret~, and that su.ch· 
person is reputed to be and acts as a Magistrate or Justr?e 
of the Peace and that the ach-; complained of were done rn 
obedience to such warrant jurlgment shall be given against 
the plaintiff and the defendant sha1l recover his full costs 
of suit. 

Rewards for extraordinary diligence or exertion. 

23. The Commissioner may with the authority of the 
Minister award to any member of the force such sum of 
money as the Commissioner may deem right as a reward· 
for extraordinary diligence or exertion or as compensation 
for wounds or severe mjuries received by such member in 
the performance of his duty. 

Penalty for any person unlawjuli'y holding himself out 
as a member of the force. 

24. lf any person not being a member of the force shall. 
put on or assume the dress name desrgnation or descrip
tion of any member of the force or shall make any agree
ment with any member of the force to induce him in any 
way to forego his duty or shall supply any member of the 
force while on duty with intoxicatmg liquor or shaH con
cert in any act whereby any lawful order given or any 
regulation in relation to the force may be evaded, every 
such person shall in addition to any other punishment to· 
which be may be liable be liable to a fine not exceeding 
fifty pounds or in default of payment to imprisonment 
w1th or without hard labour for a period not exceeding·. 
six mouths. 

Limitation of actions. 

25. For the protection of persons acting in the execu
tion of this Act all legal proceedings civil or criminal 4 

ag~inst any person for anything done in pursuance of 
this Act shall be commenced within four months after the 
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van een 1\!Iagistraat of Vrederechter in rechten aange
sproken worclt, is zoclanig lid niet aansprakelik voor een 
onregelmatigheid begaan in verband met de uitvaardig
ing van zodanige lastbrief of wegens de onbevoegdheid. 
van de persoon, die dezelve uitreikt ; zullende bij over
legging van zodanige lastbrief en op bewijs dat de on
dertekening daarvan in bet handschrift van de· persoon· 
is, wiens naam ondertekend is, en .dat zulk persoon be
kend staat en handelt als een Magistraat of Vrederechter ,. 
en dat de bandelingen, waarover gekJaagd wordt, ter 
uitvoering van de lastbrief verricht werden, vonnis tegen. 
de eiser gewezen worden en de verweerder tot zijn volle
gerechtskosten gerechtlgd ZIJn. 

Beloningen voor buitengewone ijve·r of inspanning. 

23. De Kommissaris kan, met toestemming van de 
l\1irnster, aan een lid van de macht een naar het oordeel 
van de Kommissaris billike geldsom t-oekennen, als be
loning voor buitengewone ijver of ins panning, of als ver
goeding voor wond.en of zwaar letsel door zodanig hd bij, 
de vervulhng van ziJn plicht ontvangen. 

I-1 et wederrechtelik zich voordoen als een lid 
van de macht is strajbaar. 

24. Een ieder, niet zijnde een lid van de macht, die· 
de kleding, naam, rang of beschrijving van een lid van de 
macht draagt of aanneemt, of een overeenkomst met een 
lid van de macht aangaat ten einde hem te bewegen zijn 
plicht te verzaken, of een lid van de n1acht ti]dens de 
waarneming van zijn dienst bedwelmende drank ver
schaft, of een daad mecle-pleegt, die strekt tot ontduiking 
van een wettig gegeven bevel of van een regulatie met 
betrekking tot de macht, wordt onverminderd andere 
straffen waaraan hij onderhevig is, gestraft met een geld
boete van hoogstens vijftig pond of bij wanbetaling met 
gevangenis met of zonder harde arbeid, van hoogstens zes. 
maanden. 

Verjar·ing van rechtsvorderingen. 

25. Ter bescherming va.n personen handelende ter uit
voering van deze Wet, zullen aile gerechtelike proce
dures, hetzij civiele of kriminele, tegen een persoon ter 
zake van hanclelingen verricht ingevolge deze Wet, bin-
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cause shall have arisen or offence have been committed 
and not other"wise, and notice in writing of any action and 
of the cause thereof shall be given to the defendant one 
month at least before ·the commencement thereof and if 
judgment be given for the defendant or the defendant be 
granted .absolution from the instance or the plaintiff dis
continue a.ny such action or if upon exception or otherwise 
judgment be given against the plaintiff the defendant 
shall recover his full costs as between attorney ancl client. 

Commissioner to be deemed lessee of fixed property leased 
to Inspector-General of South African Constabulary. 

26. Whenever in any lease, entered into prior to the 
taking effect of this Act the lessor has lawfully let any 
:fixed property to the Inspector-General or other officer of 
the South African Constabulary on behalf or for the use or 
occupation of the said Constabulary such fixed property 
·shall be deemed t.o have been let to the Commissioner on 
,.behalf or for the use or occupation of that force and from 
anJ after the taking !effect of this Act .shall be construed as 
if the Comn1issioner were the lessee in terms of the said 
J.ease. 

Appointment of spedal constables. 

27. The Comm:ssioner or any Resident Magistrate or 
.Assistant Hesident :Magistrate may on the occurrence of 
.any riot or disturbance of the public peace or of any emer
,gency in respect of which a temporary addition to the 
force is required in the public interest or whenever he has 
re~sonable grounds for anticipating such occurrence ap
.pmnt one or more fit and proper persons to be special 
·Con.stables f?r a specified t~me and such persons shall 
while so act_u~g. ~e vested Wit(h the same powers functions 
and responsibilities and -shall be subject to the same dis
·dpline and authority as members or' the force. 

Public Prosecutors. 

28. The d~ties of Public Pro~ecutor in all Courts of 
- :Resident l\1agistra te and Special Justice of the Peace 
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nen vier maanden na opkomst van de oorzaak of het 
plegen van de overtreding aangelegd worden, en niet 
anders, zullende minstens een mg,.and v66r de aanvang 
daarvan aan de verweerder kennis in geschrifte van de 
rechtsvordering en de oorzaak daarvan gegeven worden,. 
en wanneer vonnis ten gunste van de verweerder gewezen 
of de verweerder van de, instantie ontslagen wordt of de 
eiser de recbtsvordering terugtrekt of op een exceptie 
of anderzins vonnis tegen de eiser gewezen wordt, zal de 
venveerder tot zijn voile kosten als tussen prokureur en 
klient gerechtigd zijn. 

Komntissaris wordt geacht huutder te zijn van vast eig&n
d'Jm aan lnisprl-ctt:U1'· Genel'aal van z,uid .A f1·ikaanse 

Konstahelmacht verhuurd. 

26. Vvanneer in een voor de inwerkingtreding van 
deze Wet gesloten huurkontrakt de verhuurder aan Je 
Inspekteur-Generaal of ander officier van de Zuid Afri
kaanse Ronstabelmacht vast eigendom ten behoeve of ge
bruike of ter bewoning van de Konstabelmacbt voormeld 
verbuurd heeft, wordt zodanig vast eigendom geacht aan 
de Rommissaris ten behoeve of gebruike of ter bewoning 
van genoemde macbt verhuurd te zijn en vanaf en na 
de inwerkingtreding van deze Wet wordt bet huurkontrakt 
uitgelegd als of de Kommissaris de huurder was in de zin 
van bet huurkontrakt. 

Aanstelling van speciale J(onstabels. 

27. De Kommissaris of een Resident l\1agistraat of As-
sistent Resident Magistraat kan, in geval van oproer, ver
storing van de openbare rust of ander buitengewoon voor
val, waarvoor een tijdelike versterking van de ma,cbt in 
bet openbaar belang vereist is, of wanneer zodanige ge
beurtenis redelikerwijze te ducbten is, een of meer geschik
te en bekwame personen als speciale konstabels voor een 
bepaalde tijJ aanstellen, zullende zulke personen tijdens 
zodanige dienstwaarneming dezelfde bevoegdbeden, 
funkties en verantwoordelikbeid hebben en aan dezelfde
tucht en betzelfde gezag onderworpen zijn als leden van 
de macbt. 

Prokureur-Generaal stelt Publieke V ervolger aan. 

28. De plichten van Pub1ieke Vervolger in a1le Hoven 
van de Resident l\1agistraten en Speciale Vrederecbter& 
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shall be performed by such person whether a mem
ber of the force or not as the Attorney-General 
shall appoint in that behalf; provided that failing 
such appointment or in the event of the said Public 
Prosecutor not being able to act in such capacity in any 
case through absence, illness or other cause such duty 
shall be performed by some person specially appointecf by 
the Court; and nrovided that the duties of Public Prose
cutor as aforesaid shall only be exercised without prejudice 
to the right granted by special provision of law to particu
lar persons to prosecute. 

Jurisdiction of Resident Magistrates. 

29. Courts of Resident Magistrates shall have special 
jurisdiction to inflict any of the penalties by this Act or 
any regulation prescribed for contravention of the pro
visions thereof in cases brought to trial at such Courts. 

Title and date of operation. 

30. This Act may be cited for all ourposes as the 
HOrange River Colony Police Act, 1908," and shall come 
into operation on a date to be fixed by the Governor by 
Procla:nation in the Gazette. 

SCHEDULE. 

Proclamation No. 24 of 1900 ..................... The Whole 
Proclamation No. 2 of 1902 (Administrators) The Whole. 
Ordinance No. 7 of 1902 ......... Section 4 of Schedule B. 
Qrdinnnce No. 20 of 1903 ..................... The Whole 
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zullen door een door de Prokureur-Generaal te dier zake 
aan te wijzen persoon hetzij al dan niet een lid van de 
macht vervuld worden ; met dien verstande dat 
bij gebreke van zodanige aanstelling of wanneer 
de vermelde Publieke Vervolger ten gevolge van afwezig
heid, ziekte of om andere reden niet in staat is in zulke 
hoedanigheid een zaak waar te nemen, zodanige plichten 
door een door het Hof speciaal aangesteld persoon waar
genomen zullen worden; en met dien verstande dat de 
vervulling van de; plichten van Publieke Vervolger als 
v.oormeld geen inhreuk zal maken op het recht van ver
vo1ging aan bepaalde personen krachtens wettelik voor
schrift toegekend. 

J ur-isdiktie van Resident M agistraten. 

29. Resident Magistraatshoven hebben speciale juris
diktie om de str.affen in deze Wet of een regula tie tegen 
overtreding van de bepalingen daarvan bedreigd in zaken 
bij zulke Hoven aanhangig gemaakt op te leggen. 

Benaming en datum van inwerkingtreding. 

30. Deze Wet wordt voor aile doeleinden aange'haald 
als de "Oranje Rivier Kolonie Politiewet 1908" en treedt 
op een door de Goeverneur bij proklamatie in de Staats
lwerant vast t.e stellen datum in werking. 

BIJLAGE. 

Prokla.matie No. 24 van 1900 .................. GeheeL 
Proklamatie No. 2 van 1902 (Administrateurs) GeheeL 
Ordonantie No. 7 van 1902 ...... Sektie 4 van Bijlage B. 
Ordonantie No. 20 van 1903 .................. GeheeL 
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AcT No. 37 of 1908.] [Took effect 1st January 1909. 
" 

ACT 
To provide for the organization and discipline of and the pay .. 

ment on retirement of pension allowances, and other bene= 
fits to persons in the employment of the Railway Adminis= 
tration. 

(Assented to 11th September, 1908.) 

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

··Cil and I .. egislative Assembly of the Orange River Colony as 
.follows:-

PRELIMINARY. 

Interpretation of terms. 

1. In this Act, unless inconsistent with the context: 

"ach:.ary" shall mean a Fellow of the Institute of 
Actuaries of London or of the Faculty of A.-:tuaries 
in Scotland; 

"Board" shall mean the Railway Board nominated by 
the Governments of the Orange River Colony and the 
Transvaal under a Convention dated the second day 
of June 1908 providing for the joint working and 
administration of the Central South African Rail
ways in each such Colony (the terms of which Con
vention are set forth in the First Schedule to the 
Inter-Colonial Conventions Ratification Act 1908) 
and shall include any person or body of persons in 
whom the administration and control of so much 
of such railways as are in this Colony may after 
the termination of such Conventi011 be lawfully 
vested; 
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WET No. 37 van 1908.] [Trad in vverking 1 Januari 1909. 

WE1" 
Voor de organisatie en de rechten en verplichtingen van bet 

Spoorwegpersoneel en voor de regeling van aan dat per· 
soneel toe te kennen uitkeeringen voor pensioenen 
gratificatien en verdere voordeelen. 

( Goedgekeurd 11 S epte1nber 1908.) 

ZIJ HET wettelijk bekrachtigd door Zijne Majesteit. 
den Koning, naar aanleiding en tengevolge van het over
leg en de medewerking van den vVetgevenden Raad en de· 
\Vetgevende Vergadering van den Oranje Rivier Kolonie. 

INLEIDING. 

Verklaring van termen. 
1:. In deze Wet, uitgezonderd waar het juiste begrio·· 

van den tekst daaronder zou kunnen worden benadeeld, 
zal worden verstaan onder 

"actuary" een "Fellow of the Institute of Actuaries 
of London,'' of een ''Fellow of the Faculty of 
Actuaries in Scotland'' ; 

met "Directie" wordt bedoeld de vereeniging van 
directeuren, benoemd door de Gouvernementen · 
van de Oranje Rivier Kolonie en Transvaal, 
volgens de overeenkomst van 2 J uni 1908, wa-:tr
bij voorzien werd in de samenwerking en de ad
ministratie van de Centrale Zuid Afrikaansche· 
Spoorwegen in iedere Kolonie (de termen van 
deze overeenkomst zijn beschreven in de ''First. 
Schedule to the Inter-Colonial Convention Rati
fication Act, 1908"); en meent alzoo eenig per
soon of vereeniging van personen aan wien de 
Administratie en het geheel of gedeeltelijk be
beer van deze spoorwegen in genoemde Kolonieen · 
liggende, na afloop. der genoemde overeenkomst. 
wettelijk zal opgedragen zijn ; 
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"employee" shall mean any per~on of E~r~pean 
descent in the employment of the Adnumstra
tion who is remunerated by wages (with or with
out local, climatic, or other allowance) calculateJ 
at a daily rate or in any other manner than 
annually ; 

~'fixed date" shall mean the date fixed by the Board 
under section twelve as the date of the establish
ment of the Railway Superannuation Fund therein 
referred to; 

"''General Manager" shall mean the officer mentioned in 
article twelve of the Convention set forth in the 
First Schedule to the Inter-Colonial Conventions 
Ratification Act 1908, or any person lawfully acting 
in such capacity; 

·"interest" shall mean, in contradistinction to com
pound interest, simple interest; 

·~'Joint Service" shall mean the common service of the 
Administration and one or more other railway ad
ministrations of South Africa; 

~"medical practitioner" shall mean a medical practi
tiOner duly registered as such under the laws of the 
Orange River Colony or the Transvaal; 

-'member" shall mean any railway servant who is for 
the time being a contributor to the superannuation 
fund established under Cl}apter III in accordance 
with the provisions of that Chapter; 

--"officer" shall mean any person of European descent in 
the employment of the Administration who is re
munerated by salary calculated at an annual in 
contradistinction to a daily or other rate or to any 
form of remuneration other than an annual salary; 

-''pension" shall mean an annuity, or gratuity, (as the 
context may require), payable under Chapter III, 
IV, V or VI; 

·"pensionable emoluments" shall, when used in Chapter 
III, mean the emoluments described in section 
twenty-three as the emoluments on which contribu
tions to the Fund shall be paid; and, when used in 
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"met beambte" wordt bedoeld eenig persoon van 
E uropeesche afkomst, in dienst der Administra
tie, a an wien de vergoeding van bcwezen diens
ten zal worden uitbetaald als loon (met of zon
der plaatselijke, klimatische of andere gratifica
tien) en wiens loon wordt berekend per dag of 
anders dan jaarlijks; 

Hvastgestelde datum" meent de datum bepaald door 
de directie i 11 artikel twaalf als den dag waarop 
het Fonds v;ordt gevestigd; 

-·Aigemeen Bestuurder" zal meenen de ambtenaar, 
aangeduid in artikel twaalf van de overeenkomst, 
oeschreven in de "First Schedule to the T nter
Colonial Convention Ratification Act, 1908," of 
eenig persoon die wettelijk die capaciteit uitoe
tcnt; 

"''intrest" in tegenoverstelling van samengestelde 
intrest zal enke]voudige intrest bedoelen ; 

~ 'samenwerking'' zal 1ncenen d:e gemeenschappe1ijke 
dienst van de Administratie en een of meer an
dere Spoorweg Administratien van Zuid Afrika; 

-"dokter" meent een beoefenaar der geneeskunde, die 
als zoodanig is geregistreerd onder de wetten van 
de Oranje Rivier Kolonie -of de Transvaal; 

·"lid" bedoelt eenig spoorwegbeambtenaar of beambte, 
die geregeld bijdraagt tot hct Pensioenfonds, on
gericht in overeenstemming met de bepalingen 
van Hoofdstuk III; 

-"ambtenaar" zal meenen eenig persoon van Euro
peesche afkomst, in dienst der Administratie 
wiens vergoeding voor bewezen diensten in salaris 
zal worden uithetaald, berekend naar een jaar
lijksch bedrag in tegenoverstelling van dagloon of 
van eenig ander stelsel anders dan jaarlijks; 

···"pensioen" meent jaarlijksche uitkeering, of gratifi
katie, als in den tekst wordt bedoeld, of ander 
voordeel, toe te kennen volgens de bepalingen 
Hoofdstukken III, IV, V of VI ; 

-"pensioenrechten," wanneer bet voorkomt in Hoofd
stuk III, zal meenen de uitkeeringen volgens ar
tikel d1'ie en twintig toegekend aan bijdragers tot 
bet Fonds en wanneer bet voorkomt in de Hoofd
:stukken IV en V zal het bedoelen bet traktement 
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Chapters IV and V, shall mean the emoluments on 
which by section sixty-four pensions to transferred 
servants shall be computed; 

''prescribed" shall mean as prescribed by this Act or by 
regulation, or by the Board or any officer author
ized under this Act or the regulations; 

"railway servant" shall include both an officer and an 
employee; 

"regulation" shall mean a regulation made and in force 
under section eleven, fourteen or seventy-seven 
of this Act; 

"revenue" shall mean the revenues of the Administra
tion referred to in section three of the Inter-Col
onial Conventions Ratification Act 1908; 

"salary" shall mean the annual pay of an officer and 
shall include any special or personal allowance at
tached to a particular office if such allowance when 
granted be specially declared to be part of pen
sionable emoluments; 

"temporary railway servant" shall mean a railway ser
vant holding an office or post prescribed by the 
Board as temporary; 

"transferred servant" shall mean any such railway ser
vant as is described in section forty-nine; 

"the Administration" shall mean the Railway Adminis
tration of the Central South African Railways · as 
existing subsequent to the second day of June 
1908 and incorporated under the Inter-Colonial 
Conventions Ratification Act 1908 and shall in
clude any person or body of persons in whom the· 
administration and control of so much of such 
railways as are in this Colony may be vested after· 
the termination of the convention set forth in the 
First Schedule to the said Act; 

"the o!d. Ad~inistration" shall mean the Railway Ad
ministratiOn of the Central South African Rail-
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waarover volgens artikel vier en zestig, pensioen
en aan overgeplaatste ambtenaren zullen worden 
berekend; 

"beschreven" zal meenen de bepalingen zooals deze 
zijn vastgesteld onder deze Wet of door regulatie. 
of door de Directie, of door eenig ambtenaar, 
daartoe behoorlijk gemachtigd onder deze Wet of 
de regulatien. Onder "spoorwegpersoneel," zul
len zoowel ambtenaren als beambten worden ver
staan; 

"dienstorder" zal rneenen een regulatie uitgevaardigd 
en van kracht zijnde vilgens artikel elf en veer
tien of zeven en zeventig van deze Wet; 

"inkomsten" zal meenen die ontvangsten door de Ad
ministratie, waarnaar verwezen wordt in artikel 
drie van de ''Inter-Colonial Convention R!ltifi
cation Act, 1908 ;" 

"salaris" zal meenen de jaarlijksche vergoeding aan 
een ambtenaar en zal insluiten eenige bijzondere 
of persoonlijke toelage voor een bijzonclere betrek
king, ingeval zulk een toelage bij de verleening 
daarvan speciaal verklaard wordt te zullen zijn 
onder pensioenrecht ; 

''tijc1elijk .spoorweg-geemployeerde'' meent een per
soon, in dienst der Administraie genomen om een 
betrekking te vervullen, welke slechts korter of 
!anger tijd zal kunnen bestaan; 

"overgepla::ttste ambtenaar of beambte" zal meenen 
zulke ambtenaar of beambte als in artikel negen 
en veertig is beschreven ; 

"de Administratie" meent het Spoorwegbeheer van 
de Centrale Zuid Afrika.ansche Spoorwegen na 
den 2den Juni 1908 en overeenkomstig de be
palingen van de ''Inter-Colonial Convention 
Ratification Act, 1908," en zal eenig persoon 
of vereeniging van personen, aan wien de Ad
ministratie en het beheer van zulke spoorwegen 
in genoemde Kolonien, geheel of gedeeltelijk na 
bet eindigen der Conventie, welke omschrevon is 
in de Eerste Schedule van genoemde wet, is op
geclragen, insluiten; 

~'de oude Administratie" meent bet Spoorwegbeheer 
van de Centrale Zuid Afrikaansche Spoorwegen 
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ways as existing prior to the sec?nd d.a! _of J u:J?-e 
1908 and shall include the Imperral M1htary Rml
ways Administration and any military _administra
tion of such railways in the Orange R1ver Colony 
or the Transvaal; 

"the Fund" shall mean the superannuation fund 
established under Chapter III, and shall include all 
moneys which, under this Act or any amendment 
thereof or the regulations, form part of or are due 
to such fund ; 

"the Service" shall mean the system of employment of 
persons of European descent by the Administra
tion in the discharge of duties in a department or 
office thereof; 

"wages" shall mean the pay of an employee calculated 
at a daily rate or in any other manner than an
nually. 

CHAPTER L 

ORGANIZATION OF THE RAILWAY SERVICE. 

Division of the Bailwa.y Service. 

2. The Service shall be divided into officers and em
ployees. 

A ppointrnent of railway servants. 

3. (1) The Board may from time to time appoint so many 
railway servants as the Administration may require, may 
increase or without prejudice to the rights which 
a transferred servant may have under Chapter IV., 
diminish the number of railway servants and their 
emoluments in such manner as from time to time may 
be prescribed, and, subject to the provisions of this Act, 
may discharge any railway servant without prejudice to the 
same rights. 

(2) The Board may from time to time delegate-
( a) in the case of officers, to the General Manager; and 
(b) in the case of employees, to any officer; 

the pow.ers of appointment or discharge vested in it under 
sub-sectwn (1); provided that if a railway servant be ap-
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als bet was v66r en tot aan ;den .2den .Juni 1908, 
inbegrepen bet Keizerlijk l\'Iilitaire Spoorwegbe
~eer en eenig ander . militair bebeer; van spoor~ 
wegen in de Oranje Rivier Kolonie en Transvaal ; 

bet "Fonds" zal meenen bet Pensioenfonds, opgericbt 
overeenkomstig IIoofdstuk III, en zal· omvatten 
·ana ,gel den welke volgens deze Wet of volgens de 
dienstorders, da~romtrent vastge.steld, deel daar
van i zullen, uit'maken of daaraan verscbuldigd zul
len zijn; 

de '' dienst'' zal meenen bet stelsel van employeeren 
van personen van Europeescbe afkomst door bet 
spoorwegbebeer voor bet vervulleh van plicbten 
en diensten in een of ander departement of daar
mede in verband staande be trekking-. 

"loon" zal meenen de betaling aan een beambte, 
berekend naar een dagelijkschen maatstaf of op 
eenige ·andere wijze dan jaarlijks. 

HOOFDSTUK I. 

ORGANISATIE VAN DEN SPOOR\VEGDIENST. 

Dienstverdeeling. 
2. De dienst zal worden waargenom.en door ambtenaren 

en beambten. 
Aanstelling van het spoorwegpersoneel. 

3. (1) De Directie kan van tijd ·tot tijd zooveel spoor
wegpersoneel aanstellen als de Administratie zal noodig 
bebben, kan het aantal spoorwegbeambten en hun salaris
sen verm·eerderen of, behoudens de rechten, die aan een 
overgeplaatst beambte krachtens Hoofdstuk IV. mochten 
toekomen, verminderen, in zulke manier als nader zal 
worden omschreven en kan, van tijd tot tijd, onder
geschikt aan de bepalingen dezer Wet, eenige ambtenaar 
of beambte ·uit den dienst ontslaan zonder krenking van 
zulke rechten. 

(2) De Directie zal van tijd tot tijd 
(a) de Algemeene Bestuurder, waar het een ambte

naar; en 
(b) eenig ambtenaar, waar het een beambte betreft ; 

machtigen, het recbt van aanstelling en ontslag uit te 
oefenen, zie sub-sectie (1), onder die voorwaarde dat, in

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



386 RAILwAY SERVICE AND PENSION. 

• ( 4) The Board may whenever it is necessary in t~e in!er
ests of the Administration, appoint for a short penod with
out probation persons to employment not prescribed as 
temporary; provided that every person so appointed ~hall, 
after twelve continuous months of s.uch employment, either 
be discharged or, if his services are further required, be 
appointed to permanent emnlovment subject to the pro
visions of sub-section (2). 

(5) The Board may prescribe that the appointment to 
perrp.anent employment of any railway servant or class of 
railway servants shall not be made until the expiry of such 
additional period of probationary employment over and 
above the ordinary periocl as in ead1 case may be deter
mined. 

Promotion. 

5. (1) \V'"henever a vacancy occurs in any branch of the 
Service, regard shall be had in :filling the vacancy to the 
relative efficiency of two or more railway servants eligible to 
fill it, or, if their claims as regards efficiency are equal, 
then to their relative seniority. 

(2) Any railway servant who alleges that a vacancy has 
been filled without regard to the provisions of this section, 
may appeal to the General Manager whose decision in the 
matter shall be final. 

Dismissal or redt!ction on, grmmds of inejjicienc y. 

. 6. (~) Befo;re ~ny railway servant is, on the ground of 
IneffiCiency, dismissed from the Service, or reduced in rank 
or emolume_nts, a de:fin~te written ?harge shall be prepared 
and transmitted or dehvered ~o him and an enquiry into 
the same shall be held at whiCh he shall be afforded an 
opportunity of showing cause against the dismissal or reduc
tion. He shall further be required to state in writing 
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( 4) De Directie zal, wanneer haar zulks in bet be lang 
van de Administratie noodzakelijk voorkon1t, voor een 
korter of langer tijd, zonder proeftijd en voor diensten 
niet als tijdelijk geklassificeerd, oersonen kunnen aanstel
len, onder die vonrwaarde clat zij, na twaalf achtereen
volgende maanden in dienst zijn geweest, worden ont
slagen of indien hun diensten voor !anger tijcl zullen wor
den vereischt, in vasten clienst worden opgenomen op de 
voorwaarclen van sub-sectie (2). 

(5) De Directie zal uitmaken of de aanstelling· in vasten 
dienst van eenig ambtenaar of beambte, onverschillig in 
welken tak van dienst, zal moe ten worden uitgestelcl tot 
n<1 bet cloorloopen van een verlenging van den proeftijd. 
voor eene periocle waarvan den duur, in elk geval, af
zonderlijk zal worden bepaalcl. 

Promo tie. 

5. (1) vVanneer een be trekking, in welken tak van den 
dienst clan ook, open komt of er eene vacature ontstaat, 
zal, van twee of meer ambtenaren of beambten, vv.elke 
voor de vervulling van cleze plaats in aanmerking kon1en, 
de meerdere bekwaamheicl van den een boven den ander' 
beslissen. In geval van gelijke bekwaamheid zal cle 
langste diensttijd beslissen. 

(2) Een ambtenaar of beambte, die redenen meent te 
kunnen aantoonen dat een vacature is gevuld geworden 
zoncler inachtnaming van de voorzieningen van dit artikel, 
is veroorloofd zijn geval aan het oordeel van den Alge
meenen Bestuurder te onderwerpen, wjens oordeel en be
slissing de zaak zal eindigen. 

Ontslag of veTlaging wegens nalatigheid. 

6. (1) Alvorens een ambtenaar of beambte wegens ge
brek aan de noodige dienstijver nit den dienst cler Ad
ministratie zal worden ontslagen of achteruitgezet in rang 
of traktement, zal hen1 een schriftelijke aanklacht wor
den toegezonden of overhandigcl en zal een onclerzoek 

-omtrent de zaak worden ingestdcl, waarop den aange
klaagde alle gelegenheicl zal worden gegeven zich tegen 
het ontslag of tegen de verlaging van rang of verminde
ring van traktement te vercledigen. 

llij zal verplicht zijn schriftelijk te verklaren of hii de 
--waarde van de aanklacht erkent of ontkent en claarbii 
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whether he admits or denies the charge and to give any ex
planation which he may desire to make. 

(2) If such enquiry shall disclose that the railway servant 
is inefficient and that his inefficiency is solely due to causes 
within his own control, he shall be deemed to have been 
guilty of misconduct and shall be dealt with as provided in 
section ten. 

(3) If such enquiry shall disclose that the railway servant 
is inefficient but that his inefficiency is not solely due to 
causes within his own control, he shall be dealt with as 
the merits of the case may require; provided that if he is 
removed from the Service and is a member of the Fund 
he shall receive from revenue an amount not less than his 
contributions to the Fund. 

( 4) If such enquiry shall 9-isclose that the railway servant 
is in no way inefficient, he shall be reinstated or be ap
pointed to another office or post, and in either case without 
reduction of emoluments. 

(5) Pending the result of the enquiry the railway servant 
shall be suspended from the duties but not from the emolu
ments of his office or post. 

(6) No railwav servant shall, on the gr~ound of ineffi
ciency, be dismissed from the Service or reduced in rank 
or emolument1s, except-

( a) in the case of an officer, upon the authority of the 
General Manager ; and 

(b) in the case of an employee, upon the authority of 
the head of his department. 

(7) Nothing in this section sha.U apply to a transferred 
servant. 

Retrenchment. 

7. If the Administration dispenses with the services of 
a railway servant in permanent employment (other than 
a transferred 'Servant or the of-ficers mentioned in Chapter 
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tevens aile ophelderingen bijvoegen welke hij in het be
Jang van zijn zaak noodig oordeelt. 

(2) Indien dit onderzoek heeft aangetoond dat de be
trokken ambtenaar of beambte zich aan nalatigheid heeft 
schuldig gema.akt en dat zulks enkel en alleen aan eigen 
schuld is te wijten, dan zal hij schuldig worden verklaard 
.en met hem als in artikel tien is aangegeven, worden ge-
handelcl. · 

(3) Indien het onderzoek uitwijst dat de betrokken amb
tenaar of beambte gebrek aan dienstijver of nalatigheid 
heeft betoond, doch da t de oorzaak daarvan niet enkel eu 
.alleen aan hem zelf heeft gelegen dan zullen die omstan
digheden bij de behandeling van zijn zaak in aanmerking 
worden genomen. Ingeval hij reeds uit den dienst is ont
slagen, maar lid van het Fonds is geweest, zal hem niet 
minder dan het totaal van zijne in het Fonds gestorte 
bedragen uitgekeerd worden. 

( 4) In geval het. onderzoek he·eft uitgemaakt dat de 
.betrokken ambtenaar .c)f beambte zich in geen enkel op
zicht aan gebrek aan dienstijver of nalatigheid heeft 
.schuldig gemaakt dan zal hij weer in zijn betrekking wor
den hersteld of hem een anderen tak van dienst worden 
:aangewezen · en wel in beide gevallen zonder eenige ver
laging van traktemen t. 

(5) rrot aan den uitslag van het onderzoek zal de be
trokken ambtenaar of beambte geen dienst mogen ver
richten, doch niet van zijn traktement verstoken worden. 

(6) Geen ambtenaar of bean1bte zal op grond van ge
-brek aan dienstijver of nalatigheid worden ontslagen of in 
rang of traktement achteruitgezet clan alleen-

(a) waar het een ambtenaar betreft, door den Alge
nleenen Bestuurder, en 
(b) waar het een beambte is, door het hoofd van zijn 
departement. 

(7) De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepas
sing op overgeplaatste ambtenaren of beambten. 

Retrenchment. 

7. Indien de Aclministratie het noodig oordeelt de 
-diensten van een ambtenaar of beambte in vasten dienst 
·(uitgezonderd het overge:plaatste personeel, omschreven 
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VI.) prior to his superannuation owing to a reduction in 
or reorganization of staff and not for reasons of ill-health, 
fraud, dishonesty, n1isconduct, or inefficiency, the follow
ing provisions shall apply-

(1) An officer who does not elect under section sixteen 
to become a member of the Fund shall in respect cf 
a period of continuous employment in the Serv~ce 
before the fixed date receive from revenue a gratmty 
in respect of and cakulated on the basis of his. sala~y 
at the time of his lea.ving the Service, as de.scnbed m 
section twenty-three, for each year of employment on 
the following scale :-

Length of Employment. 

Under one year 
One year .··· 
Two years ... 
Three 
Four 
Five ,, ... 
Six 
Seven 
Eight , 
Nine 

For any period over 
ten yt>ars 

Gratuity. 
Nil 
One-half month's salarv 
One month's salarv · 
Two • 
Three 
Four 
Five 

... , Six , ,. 
Seven and a half , 
Nine months' salary. 

( One month's salarv for 
~ each completed· year 

... L o£ employment; 

In calculating a gratuity employment before the age 
of eighteen shall not be reckoned. 

(2) An officer, who under section sixteen elects to be
come a member of the Fund, ,shall receive fron1 re
venue a gratuity calculated in accordance with the 
seale set forth in sub-section (1) in respect of his 
whole period of continuous employment in the Ser
vice' both before and after the fixed date ; provided 
that if any such officer has paid arrea.r contributions 
in accordance with section twenty-one in respect of 
his employment before the fixed date, such arrear· 
contributions shaH, in addition, be refunded to him ; 
and provided further that if the officer's continuous 
period of e1mployment both before and after the fixed 
date shall, in. the aggregate, ha.ve been fifteen years. 
or more, or, 1n the case of an officer whose age is 
forty-five years or more, shall, in the aggregate, have· 
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in lioofdstuk IV en de ambtenaren bedoeld in Hoofdstuk 
VI) niet meer te gebruiken, tengevolge van inkrimping 
of reorganisatie van den staf en niet wegens r:edenen van 
sle_chte gezondheid, misbruik ven vertrouwen, oneerlijk
hmd, wangedrag of gebrek aan dienstijver of nalatigheid 
en zulks voor en aleer hij den leeftijd van zijn pensioe
neering zal hebben bereikt, dan zullen op hem de volgen
de bepalingen worden toegepast. 

(1) Een ambtenaar, die niet in de term en van artikel 
zestien valt om lid van het Fonds te worden, zal, in 
verband met een onafgebroken diensttijd vcScSr den 
vastgestelden datum uit de spoorweginkomsten, een 
gratificatie, op den basis van zijn salaris op den 
datum van zijn uit den diensttreding, als beschreven 
in artikel dtie en twintig, voor elk dienstjaar, be
rekend naar de volgende schaal ontvangen :-

Dicnstttjd. 

Minder clan een jaar 
Een jaar ... 
Twee jaren 
Drie 
Vier 
Vijf 
Zes 
Zeven 
Acht 
Negen ,, 
V oor diensttijd over tien jaren 

Grai i ficatie. 

Niets. 
Een halve maand salaris 
Een maand 
Twee manden 
Drie 
Vier 
Vij£ 
Zes , , 
Zeven en een halve maand salaris. 
N egBn maand salaris. 
Een maand salaris voor elk com

pleet dienstjaar. 
Bij de berekening van zulke gratificatie zal de cliensttijd gemaakt al 

vorens den leeftijcl van achttien jaren is bereikt, niet in aanmerking gene
men worden, 

(2) Een ambtenaar, die volgens artikel zestien lid van 
het Fonds iR, zal een gratifi.catie, berekend naar de 
schaal van sub-sectie (1) uit de spoorweginkomsten 
worden uitbetaald, in verhouding tot zijn onafge
broken diensttijd, zoowel van voor als van na den 
vastgestelden datum, onder dien verstande, dat, 
wanneer zulk een mnbtenaar achterstallige contri
butien in overeenstemming 1net artikel een en twintig 
in verband n1et zijn diensttijd van vocSr den 
vastgestelden datum heeft bijgedragen, zulke achter
stallige contributien aan hem zullen worden geresti
tueerd, verder dat, indien de diensttijd· van voor en 
na den vastgestelden datum te zan1en Ianger is ~an 
vijftien jaren, of, in het geval een ambtenaar 45 ]aar 
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been ten years or more, he shall receive from revenue, 
at his option, either an annuity equivalent in a.mount 
to the annuity he would receive from the Fund on 
retirement owing to ill-health, or a gratuity calcu
lated as aforesaid. 

(3) If on and after the fixed dat·e an officer does not 
elect under section sixteen to join the lh1nd no period 
of employment after such date sha1l for the purposes 
of this section be reckoned as employment. 

(4) An employee shall receive such gratuity from re
venue a1s the Board 1nay from time to time prescribe ; 
provided that if he is a member of the Fund and his 
continuous period of employment shall have been 
t.wenty-five years or more and he shall have attained 
the age of fifty, he shall receive from revenue, at his 
option, either an annuity equivalent in amount to 
the annuity which he would receive from the Fund 
on retirement owing to ill-health, or a gratuity of not 
less than six months' wages exclusive of allowances. 

(5) In the case both of an officer and an employee 
the amount paid from revenue shall in no case be less 
tha,n the .a>mount which such officer or employee (as 
the case may be) has contributed to the Fund. 

(6) A gratuity in this section shall be calculated by 
the year and by the month, but fractions of a month 
shall be disrega.rded. 

(7) Nothing in this section shall apply to a temporary 
railway servant or any such railway servant as is de
scribed in sub-section ( 4) of section four, until he is 
taJwn into permanent employment. Thereupon such 
period of employment as is reckoned in the period of 
membership undPr sub-section (3) ef section sixteen 
shall be reckoned for the purposes of calculating the 
gratuity. 

(8) No payment sha.ll be made in respect of any pe
riod of accumulated leave of absence. 
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of onder is en een gezamenlijke diensttijd van 10 
jaren of langer heeft gemaakt, hem, volgens zijn 
keuze, een jaargeld zal uitgekeerd worden gelijk aan 
het bedrag, dat hij als jaargeld van bet Fonds zou 
ontvangen hebben in geval van ontslag wegens ge
zondheidsredenen, of een gratificatie berekend ,c:tls 
hiervoren. 

(3) Indien voor of na den vastgestelden datum een 
ambtenaar besloten zal hebben, overeenkomstig de 
bepalingen daarnmtrent van artikel zestien, geen lid 
va,n bet :Fonds te wezen, dan zal de diensttijd na, den 
vastgestelden datum bij de berelmning van pensioen 
niet in aanmerking genomen worden. 

(4) Een beambte zal van de inkomsten van den 
spoorweg zulk een gratificatie worden uitgekeerd als 
cte Directie van tijd tot tijd zal vast.stellen, onder 
dien verstande dat, ingeval hij lid van het Fonds is 
en zijn diensttijd vijf en twintig of meer jaren telt, 
en hij den leeftijd van vijftig jaren heeft bereikt hem 
de keuze zal worden gelaten tusschen een jaargeld, 
gelijk aan bet bedrag dat hij zou ontvangen wanneer 
hij wegens gezondheidsredenen zou zijn ontslagen of 
een gratificatie van niet minder dan ze.s maanden 
loon, toelagen niet meclegerekend. 

(5) Hetzij een ambtenaar of beambte, het bedrag uit 
de spoorweginkomsten aan hem aldus uit te keeren, 
zal in geen geval minder zijn dan het totale bedrag 
van de gedane contributien tot bet Fonds. 

(6) Een gr.atificatie, als bedoeld in dit artikel, zal 
worden berekend per jaar of per maand; gedeelten 
van een maand komen niet in aanmerking. 

(7) Niets van dit artikel zal van toepassing zijn op 
een tijdelijk aangesteld spoorwegbeambte of eenig 
zulk spoorwega,mbtenaar of beambte als beschreven 
is in sub-sectie vier van artikel vier, tenzij hij in 
va.sten dienst zal zijn opgenomen. Daarna zal 
zulke tijd van lidmaatschap, als heschreven is onder 
sub-sectie (3) van artikel zestien, voor berekening
van zijn gratificatie worden aangenomen. 

(8) Geen betaling zal worden geda.an in verband met 
eenigen tijd van afwezigheid met verlof (afzonderlijk 
of vereenigd). 
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CHAPTER II. 

DISCIPijiNE IN THE RAIL\VAY SERVICE. 

JYI is conduct by railway ser'Dants-what ts · 

8. Any railway servant who-

(a) absents himself from duty without leave; or 

(b) is negligent in the execution of his duty; or 

(c) wilfully disobeys or disregards any lawful order 
given by cornpetent authority; or 

(d) habitually uses to excess any intoxicant or drug; 
or 

(e) becomes insolvent or assigns ms estate for the 
benefit of or ma.kes an. arrangement with his creditors, 
or has a decree of civil imprisonment made against 
him by any court of law ; or 

(/) trades or carries on a business or occupation on his 
own account and without the sanction of the General 
l\!Ianager ; or 

(g) disdoses information acquired in the course of 
his duties otherwise than in the discharge thereof ; or 

(h) conducts himself in a disgraceful, improper, or 
unbecoming 1nanner, either in the discharge of his 
duties or in public; or 

( i) accepts or demands any comm1sswn, fee, or re
ward, pecuniary or otherwise, except from the Ad
ministration, for the performance of his duties, or 
fails to report to the head of his office, or, if he is the 
head of an office, to the head of his department the 
offer of any such con1mission, fee, or reward ; o;. 

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



8POORWEGDIENST EN PENSIOENEN. 390 

HOOFDSTUK II. . 
TUCHT IN DEN SPOORWEGDIENST. 

W angedrag 'Can spoorwegpersoneel omschrijving 
daarvan. 

8. Eenige spoorwegambtenaar of beambte, die 

(a) zonder daartoe verlof te hebben gevraagd en be
komen, zijn standplaat.s verlaat; of 

(b) nalatigbeid betoont in bet uitoefenen van Zl]n 
dienstplicbten, of . 

(e) bankroet gaat, of zijn boedel afstaat ten bate 
van, of een scbikking met zijn crediteuren maakt of 
tegen wien een vonnis voor civiele gijzeling is uitge
nomen geworden ; of 

(d) zicb berbaaldelijk aan bet misbruiken van stenmn 
drank of verdoovende middelen scbuldig maakt ; of 

(e) bankroet gaat, of zijn eigendommen (roerende of 
onroerende) voor een eventueele schikking met zijn 
crediteuren moet verpanden of tegen wien een vonnis 
voor civiele gijzeling is uitgenomen geworden; of 

(/) handel drijft of wel een bezigbeid voor eigen 
rekening uit.oefent, zonder voorkennis en toe stem
ming van den Algemeenen Bestuurder ; of 

(g) mededeelingen omtrent den dienst a1s anderszins 
welke hem tijdens, voor en ten beboeve van de uit· 
oefening van zijn functie zijn geworden, anders en 
aan anderen dan in de uitoefening van zijn dienst 
betrokkenen, openbaart; of 

(h) zicb op een scbandelijke, onfatsoenlijke of on
welvoegelijke wijze, betzij in of buiten zijn dienst; 
gedraagt; of 
(i) eenige commissie, fooi of belooning, geldelijk of 
anderszins, aanneemt of wel daarom vraagt voor de. 
uitoefening van zijnen dienst, anders dan van de Ad
ministratie ; of wel verzuimt bet aanbieden van zulke 
fooi, commissie of belooning aan den onmiddellijk011 
chef, of indien hij zelf zulk een onmiddellijke chef 
is, aan bet hoofd van zijn departement te rappor
teeren; of 
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(j) dishonestly abuses any travelling. ~rivil~ges or fa
cilities granted to hin1 by the AdministratiOn as a 
railway servant; or 

(k) misappropriates any railway property under cir
cumstances which do not constitute a criminal 
offence; or 

(Z) is convicted of any criminal offence and sentenced 
to imprisonment without the option of a fine. unless 
he shall have obtained a free pa.rdon for the offence; 

shall be deemed to have been guilty of misconduct and 
may be dealt with as in this Chapter is provided. 

Procedure to be followed on charges of misconduct. 

9. (1) A railway servant who is charged with miscon
duc~ of a minor nature shall be afforded an opportunity of 
being heard and any admission or denial he may make or 
explanation he may give shall be considered by the head 
of his department or other officer delegated thereto by the 
head of his department. 

(2) A railway servant who is charged with misconduct 
not of a minor nature may be suspended temporarily from 
duty and from the emoluments of his office by the head of 
his office who shall, in the case of an officer, report all the 
facts to the General Manager. The order of suspension 
shall as soon as possible be reduced to writing and a copy 
thereof signed by the person making the order, together 
with a copy of the charge on which the order was made, 
shall forthwith be transmitted or delivered to the servant 
suspended. The railway servant suspended shall be re
quired to state in writing whether he admits or denies the 
charge and to give a,ny explanation he may desire to make. 
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(j) op oneerlijke wijze voorrechten en guns ten hem, 
als behoorende tot bet spoorwegpersoneel, door de 
Administratie verleend en toegestaan, misbruikt; of 
(k) eigendomrnen van de Spoorweg Administratie 
vervreemdt onder omstandigheden, welke geen 
crimineele actie da.arstellen ; of 
(l) gerechtelijk is veroordeeld geworden voor bet be
drijven van eenige misdadige handeling en veroor
deeld tot gevangenisstraf zonder keuze van boete, 
uitgezonderd wanneer hij van zulk een misdadige 
handeling gratie gekregen heeft; 

zal worden beschouwd, zich te hebben schuldig gemaakt 
aan wangedrag en zal dientengevolge behandeld worden 
zooals in dit Hoofdstuk nader zal worden b-eschreven. 

Gevolgen en straffen van wangedrag. 

9. (1) Een ambtenaar of beambte, van wangedrag van 
niet ernstigen aard beschuldigd, zal aile kans worden ge
geven zich mondeling te verantwoorden en zijn bekente
nis of ontkenning van schuld, zoowel als de ophelde
ringen en inlichtingen, welke hij zal aanvoeren en bij
brengen, zullen in overweging worden genom en 
door bet hoofd van zijn departement of door den ambte
naar, daartoe door het hoofd van zijn departement aange
wezen. 

(2) Een ambtenaar of beambte, aan wien wangedrag 
van ernstigen aard wordt ten laste gelegd zal donr bet 
hoofd van zijn departement tijdelijk en zonder behoud 
van traktement worden geschorst; het hoofd van bet De
partement zal, indien de beschuldigde een ambtenaar is, 
aile bijzonderheden, de zaak betreffende, aan den Alge
meenen Bestuurder dadelijk schriftelijk rapnorteeren. 

De order tot schorsing zal schriftelijk en zoo spoedig 
mogelijk worden opgemaakt en een afschrift darvan, 
tegelijk met een afschrift van de klacht, naar aanleiding 
waarvan de order werd uitgevaardigd, zoo gauw moge
lijk aan den geschorste worden toegezonden of over
handigd. 

De geschorste is verplicht schriftelijk te constateeren 
of hij de klacht erkent of ontkent en tegelijkertijd zijn 
ophelderingen, inlichtingen en verklaringen, welke hii in 
het belang van zijn zaak noodig oordeelt te geven, mede 
te deelen. 
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The matter shall be considered, in the case of an officer, 
by the General Manager, and, in the case of an employee, 
by the head of the departn1ent. 

(3) If the railway servant be found not guilty of the 
misconduet charged the order for susuension shall be re
moved and the emoluments withheld during the period of 
suspension paid to him. 

How proved misconduct nwy be dealt with. 

10. (1) vVhen an officer is found guilty of misconduct-

(a) if the n1isconduct is of a minor nature, a fine may 
be imposed on him recoverable by deductions from 
salary or he may be eautioned or censured by the 
head of his department or by another officer delega
ted thereto by the head of his department; or 

(b) if the misconduct is not of a minor nature, the 
General 1\fanager may impose all or any of the fol
lowing penalties, that is to say, a fine recoverable by 
deductions from salary, stoppage of leave, stoppage 
of increments of pay, reduction in salary, reduction 
in rank, order to resign office, or dismissal. 

(2) When an employee is found guilty of misoonduct 
the provisions of sub-section (1) shall apply according to 
the nature of the misconduct, save that the head of the 
department or, if delegated thereto by the head of depart
ment, any other officer may exercise any of the powers 
of the said sub-section without reference to the General 
11anager. 

Power to make regulations as to procedure and appeals 
in cases of m.isconduct. 

11. The Board may from time to time make, alter or 
rescind regulations not inconsistent with this Act ~ore 
particularly providing for the procedure in investigating 
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Zijn zaak zal alsdan worden onderzocht ; in bet 
geval het een ambtenaar betreft door den Algemeenen 
Bestuurder en betreft het een beambte, door het hoofd 
van zijn departement. 

(3) In geval de ambtenaar of beambte onschuldig 
mocht worden bevonden aan de hem ten laste gelegde 
beschuldiging, zal de order tot schorsing .worden one-e
heven en het ingehouden traktement van af het oogenblik 
dat hij geschorst werd, aan hem worden uitbetaald. 

I-I oe bewezen wangedrag zal worden gestrajt. 

10. (1) Wanneer een ambtenaar aan wangedrag is 
schuldig bevonden-

( a) indien het wangedrag van minder ernstigen aard 
was zal het hoofd van zijn departement of een ambte
naar, door bet hoofd van bet departement daartoe 
behoorlijk gemachtigd, hem een boete opleggen, te 
beta len door inhouding op traktement. waarschuweP 
en oeri.spen ; of 
(b) in geval bet wangedrag van ernstigen aard was, 
L.al de Algemeene Bestuurder, alle of eenige van de 
volgende straffen opleggen, als een boete, in te hou
den van bet salaris, intrekken van verlof of bet niet 
verleenen daarvan, terughouding van verhooging van 
salaris, verlaging van bet salaris, terugzetting in 
rang, order om ontslag-aanvrage in te. zen den of 
ontslag. 

(2) ¥l anneer een beambte aan wangedrag is schuldig 
bevonden zullen dezelfde bepalingen van sub-sectie (1) 
van toepassing zijn naar gelang van de meer 
of mindere ernst en aard van bet vergrijp ; het hoofd van 
het departement, of diens gemachtigde, heeft het recht 
van toepassing der straffen volgens sub-sectie (1), zonder 
dat bet geoorloofd zal zijn zich op de beslissing van den 
Algemeenen Bestuurder te beroepen. 

Recht tot het uitvaardigen van dienstorders voor de be
handeling en het hooger beroep van en in gevallen 

van wangedrag. 

11. Onder voorbehoud dat deze regulatien steeds met 
· de strekking van deze ¥let zullen · overeenstemmen, zal 
de Directie van tijd tot tijd dienstorders uitvaardigen, 
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and dealing with charges of misconduct, the officers by 
whom the prescribed penaltie~s may be imposed, and the 
circumstances in which and the authority to whom an 
appeal shall lie against the finding and penalty imposed 
and the procedure on the hearing and determination of 
appeals; provided that nothing in this Chapter or the 
regula.tions thereunder shall deprive any railway servant 
of a right of appeal against any finding or penalty to the 
General :Manager, and from the General :Manager to the 
Board. 

SUPERANNUATION .FUND FOR NON-TRANS~ 
FERRED RAILWAY SERVANTS. 

Constitution of Fund. 

Establishment of SuP.erannuation Fund. 

12. (1) A Fund to be known as ''T,he Railway Superan
nuation Fund" shall be established and exist for the pay
ment, subject to the provisions of this Act, of pensions-

( a) to offieers and' employees other than transferred 
servants and officers described in Cha.pter VI., already 
in or hereafter admitted to the s~rvice or already in 
or hereafter entering Joint Service, who may under 
this Chapter become and continue contributors to the 
Fund; or 

(b) to their representatives at death. 

(2) The fund shall be established as from a elate to be 
notified by the Board in the Gazette and in the Govern
ment Gazette of the Transvaal. 

(3) The fund shall be formed and maintained by means 
of contributions by the members thereof and by the Ad
ministration in accordance with the provisions hereinafter 
con tainecl. 
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wijzigen of intrekken, welke in hoofdzaak het onderzoek 
en de behandeling van gevallen van wangedrag betreffen, 
de arnbtenaren aanwijzen door welken de voorgeschreven 
straffen zullen worden toegepast en de omstandigheden 
bepalen onder welke en Je autoriteit tot wie g-eappelleerd 
mag worden tegen den uitslag van een onderzoek en tegen 
den straf welke is opgelegd geworden, en het proces van 
het verhoor der zaak en het besluit tot appelleeren, on
der voorbehoud dat geen be paling in deze Wet of in 
eenige dienstorder een ambtenaar of beambte van het 
recht van appel tegen eenige uitspraak of opgelegden straf 
tot den Algemeenen Bestuurder en van den Algemeenen 
Bestuurder tot de Directie, zal kunnen berooven. 

I-IOOFDSTUK III. 

PENSIOENFONDS VOOR NIET-OVERGE
PLAATSTE ·SPOORWEGAlVIBTENAREN EN 

BEAMBTEN. 

Doel van het Fonds. 

Stichting van een Pensioenfonds. 

12. (1) Een Fonds, te noemen "The Railway Super
annuation Fund" zal worden gevestigd en gebruikt voor 
de uitkeering van pensioen, in overeenstemming 1net de 
voorzieningen van deze \Vet--

(a) aan ambtenaren en beambten anders dan over
geplaatste en ambtenaren beschreven in Hoofstuk 
VI, die alreeds in den clienst zijn of zullen worden 
aangesteld, of alreeds zijn of zullen worden aange
steld in samenwerkende dienst met andere Spoorweg 
Administratie, en welke onder de bepalingen van 
dit Hoofdstuk bijdragers tot het Fonds zullen wor
den en blijven ; of 
(b) aan hunne vertegenwoordigers na hun dood. 

(2) Ret Fonds zal gevestigd zijn van af den datum 
door de Directie in den Staatscourant alsmede in die van 
de Oranje Rivier Kolonie afgekondigd. 

(3) !Iet Fonds zal worden gevormd en onderhouden 
door middel van bijdragen door de leden en van de Ad
ministratie in overeen.,temming met de bepalingen hier
na volgende, be.schreven. 
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Division of Fund according to clas.ses of contributors. 

13. (1) There shall be two divisions of the Fund a.ecord
ing to the class of railway servants who are members 
thereof, namely,-

Division I.-For officers. 
Division II.-For employees. 

(2) Any member transferred from one division to the 
other shall rank for pension as if he had originally entered 
the division to which he is transferred. 

Management of the Fund. 

14. The Boacrd may from time to time determine the 
manner in which the Fund shaH be administered, and, if 
it thinks fit, constitute by regulation a Committee of 
Management consisting of representatives of the Admin
istration and of the memhers, and may confer upon such 
committee such powers with regaLrd to the investment of 
the balances of the Fund under the authoritv of the 
Board' clain}S Inade upon the Fund' and such other 
powers by this Chapter vested in the General Manager as 
it may think fit. 

Amalgamation of Fund with other funds. 

15. If the Administration shall agree with one or more 
of the British South African Hailway Administrations 
that the Fund be amalgamated with the superannuation 
funds of such other Administration or converted into a 
joint fund for the staff of such administration or adminis
trations as well as for the railway servants the Board may 
make arrangements with the governing body of any such 
other administration or administrations with regard to 
the control and m.anagement of the Fund, the apportion
ment of the liabilities of the governing bodies in any such 
joint fund in respect of interest, management, and other 
charges, a.nd any other questions which may arise out of 
the amalga;mation or conversion of the fund into a joint 
fund; provided that no such amalgamation or conversion 
shall be deemed to affect the provisions of this Chapter in 
respect of contributions to or pensions from the Fund. 
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lndeeling van het Fonds overeenlwmstig de klassen 
van bijdragers. 

13. (1) Er zullen twee afdeelingen in het Fonds zijn 
overeenkomstig met de klassen waarin de geemployeer
den, die leden van bet Fonds zijn, zijn verdeeld, name
iijk :-

Afdeeling I -voor ambtenaren. 
, Il-voor beambten. 

(2) Elk lid da.t van de eene klas van emnloyment naar 
de ;andere zal worden overgeplaatst zal voor pensioen 
in aanmerking komen, also£ hij van af bet begin zijner 
aanstelling in de klasse was geweest waarin hij is over
geplaatst geworden. 

Beheer van het Fonds. 

14. De Directie zal van tijd tot tijd bepalen hoe bet 
Fonds zal worden beheerd en indien zij zulks noodig acht 
bij dienstorder een Commissie van Beheer daarstellen, 
bstaande nit vertegenwoordigers van de Administratie en 
uit de leden, en de noodige autoriteit aan deze Commissie 
verleenen in verband met de belegging van de gelden en 
ten opzichte van de aanspraken welke op het Fonds ge
daan zullen worden en zulke verdere autoriteit als volgens 
de bepalingen van dit Hoofdstuk door de Directie aan den 
Algemeenen Bestuurder zal worden toegekend. 

A 1nalgarnatie van Fonds met andere fonds en. 

15. Indien de Administratie zal overeenkomen met eon 
of 1neer van de Britsche Zuid Afrikaa.nsche Spoorweg
diensten, dat het Fonds zal vereenigd worden met het 
Pensioenfonds van zulke Administration, zoowel voor bet 
personeel van zulke Administratien als voor bet ner
soneel van den dienst, zal de Directie overeenkomen met 
de Directie van zulke Administratien of Administratie 
omtrent het beheer en het bestuur van het Fonds; de 
verplichtingen welke elke partij zal hebben ten opzichte 
van intrest, bestuur en andere zaken te bepalen en vast 
te stellen, en alle andere kwestien, welke mogen rijzen 
tengevo1ge van de conversie of amalgamatie van het 
Fonds in een Gezamenlijk Fonds, oplossen, onder dien 
verstande dat zulk een conversie of amalgamatie in 
geen geval de bepalingen in dit Hoofdstuk vastgesteld, 
ten opzichte van contr:butien en pensioenen, schaden zal. 
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1VIE~1BERSHIP OF FUND. 

1\;f embers hip of the Fund. 

16. (1) Membership of the Fund shall be optional in 
the case of railway servants in the employment of the 
Administration on the fixed date and shall, save as is pro
vided in sub-sections (4) and (5) of this section, be obliga
tory in the case of those admitted to permanent employ
ment after that date; provided that-

(a) unskilled labourers and such other railway ser
vants (not being persons in permanent employment 
of the Administration) whom the Board shall decide 
not to admit as members; 

(b) temporary railway servants or railway servants 
described in sub-section (4) of section four or engaged 
for a fixed period of employn1ent, unless subsequent
ly taken into permanent employment; 

(c) female railway servants subject to the provisions 
of section forty-five; 

shall not be eligible for membership of the Fund. 

(2) Any railway servant whose membership of the 
Fund is under this section optional and who desires t:> 
become a member, shall give written notice to the Gen
eral Manager of his intention within six months after the 
fixed date and shall thereupon become liable for the pay
ment of contributions as provided in this Act. Unless he 
shaJl give such notice within such period he shall there
afte.:: be ineligible for membership of the Fund. 

(3) If a temporary railway serva,nt or a railway servant 
<.kscribed in sub-section (4) of section four be appointed 
to permanent employment he shall become a member of 
the Fund and shall be entitled to antedate his member
ship to the date of his first temporary appointment, which 
immediately pre.cedes his appointment to permanent em
ployment; provided that he pays contributions for the 
period of his temporary employment with compound 
interest thereon at the rate of four per cent. per annum, 
calculated quarterly. 
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LIDMAATSCHAP VAN HET FONDS. 

Lidmaatschap. 

16. (1) I_jidmaatschap van het Fonds zal niet verplich
tend zijn in geval de ambtenaar of de beam.bte in dienst 
der Administratie is op den vastgestelden datum en het 
zal, uitg.ezonderd als in sub-secties ( 4) en (5) van dit 
artikel is bepaald, verplichtend zijn voor hen, die na dien 
datum in va.sten dienst der Administratie zullen worden 
aangesteld; onder voorbehoud, dat-

(a) ongeoefend·e arbeiders en zulk soort spoorweg
employeerden (zijnde niet in vasten dienst der Ad
ministratie) omtrent wien de Directie zal beslissen 
dat zij niet als leden van het Fonds kunnen worden 
toegelaten; 

(b) tijdelijk aangestelde spoorweg-geemployeerden 
of spoorwegpersoneel bescbreven in sub-sectie (4) van 
artikel vier of voor een bepaalden tijd in dienst ge
nomen, tenzij naderhand in vasten dienst b.ange
steld; 

(c) spoorwegpersoneel van bet vrouwelijk geslacht 
als onder de bepalingen van artikel vijf en veerti~f 
niet verkiesbaar zullen zijn voor het lidmaatschap. 

(2) Elke ambtenaar af beambte, die volgens dit artikel 
vrije keuze heeft om lid te worden en die wenscht tot het 
lidmaatschap toe te treden, moet daarvan binnen zes 
maanden van af den vastgestelden datum schriftelijk aan 
den Algem.eenen Bestuurder kennis geven en zal dade
lijk daarop verp1icbt zijn bij te dragen volgens de be
palingen van deze \Vet ; na het verstrijken van dien ter
mijn kan bij niet meer voor bet lidmaatscbap in aan
merking komen. 

(3) \Vanneer een als tijdelijk aangestelde of een spoor
weg-geemployeerde bescbreven in sub-sectie (4) van ar
tikel vier, in vas ten dienst wordt opgenomen zal bii 
tegelijkertijd lid van het Fonds worden en hij zal bet 
recbt bebben den datmn van zijn lidma.atscbap te doen in
gaan van af den dag dat hij de laatste keer in lassen dienst 
was aangenomen, onder voorwaarde dat bij de contri
butie bjjbetaa~t over den cluur van den laatsten lassen 
dienst, met intrest op intrest op het bedrag tegen vier 
procent per jaar, driemaandelijks berekend. 
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(4) Any railway servant appointed to perman~nt em
ploylnent after the fixed date, if his age on appomtment 
to ·such e.mployment was forty years or over, sha~l have 
the option of becoming a member of the Fund, but 1t shall 
not be obligatory upon him to do so. 

(5) No railway servant in permanent employment :tt 
the fixed da.te or thereafter appointed to permanent em
ployment, shall, if his age be fifty years or o~er, be p_er
mitted to become a member without the specml sanctwn 
of the General l\1anager. 

Special provision for nwmbership in case of persons 
transferred to ot from Joint Service. 

17. In the ease of members who are transferred with 
the approval of the Board to or from Joint Service 
the following provisions shall apply :-

(a) If the transfer be from the Service to Joint Ser
vice, the member transferred may remain a mmnber 
subject to the provisions of sub-section (2) of section 
nineteen. 

(b) If the transfer be from ,Joint Service to the 
Service, and the person transferred is a member of 
the Fund and is not a contributor to any other super
annuation fund he shall, on such transfer, be treated 
as if he had been in the Service during the whole 
period of his membership. 

(c) If a person in .Toint Service is a contributor to a 
pension fund of another administration he shall, if 
he is transferred to the Service, be required to con
tribute to the Fund in accordance with this Chapter 
as and from the date of the transfer. 

Special provision as to persons transferred to other 
services. 

18. Subject to the provisions of section forty-four a 
men1ber who, with the consent of the Board, is trans-
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( 4) De ambtenaar of beambte, die in vas ten dienst is 
aangesteld gevvorden na den vastgestelden datum en die 
op den dag zijner aanstelling een leeftijd van meer den 
veertig jaren zal hebben bereikt, zal de vrije keuze heb
ben om al of niet lid van het Fonds te worden; in zijn 
geval zal zulks niet verplichtend zijn. 

(5) Geen ambtenaar of beambte, die den leeftijd van 
vijftig jaren zal zijn gepasseerd op den vastgestelden 
datum of die na chen datun1 in vasten dienst zal worden 
opgenomen, zal veroorloofd worden lid van bet Fonds te 
worden zonder · bijzondere vergunning van den Alge
meenen Bestuurder of van andere autoriteiten hem ver
tegenwoordigende. 

Bijzondere voorziening voor lidm.aatschap van personen 
overgeplaatst naar of van Sa.menwerkende 

A dmin.istratien. 

17. Om trent I eden, die worden overgeplaatst onder 
goedkeuring. van de Directie naar of van Samenwerkende 
J\~ministra tien, zullen de volgende bepalingen van kracht 
ZlJn >-

(a) Geschiedt de overplaatsing van den Dienst naar 
die van Samenwerkende Administration dan zal de 
ambtenaar of beambte lid kunnen blijven onder de 
bepalingen van sub-sectie (2) van artikel negentien. 
(b) Geschiedt de overplaatsing van een Samen
werkende AdministTatie naar den Dienst en is de 
overgeplaatste lid van het Fonds en draagt hij niet 
bij tot eenig ander Pensioenfonds dan zal hij wor
den behandeld also£ hij in den dienst was geweest. 
gedurende den geheelen tijd van zijn lidmaatschap. 
(c) Wanneer een persoon in Samenwerkenden Dienst 
een bijdrager is aan een Pensioenfonds van een an
dere Administratie dan zal hij, ingeval van over
plaatsing in den Dienst, tot bet Fonds moeten bij
dragen in overeenstemming met de bepalingen van 
dit l{oofdstuk van af den datum van zijn overplaat
sing. 

Bijzondere voorziening · voor personen naar andere 
Diensten overgeplaatst. 

18. Een lid, dat met goedvinden van de Directie naar 
eenige Spoorweg- of andere Dienst is overgeplaatst ge-
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.. 
ferred to a.ny railway or other service, whether British 
or foreign, shall not be allowed to continue his contribu
tions to the Fund. 

Contributions. 

Rate of Contributions by members. 

19. (1) Every 1nen1ber shall contribute to the Fund, so 
long as he remains in the Service, at the rate of three 
per cent. per annum .on his pensionable emoluments. 

(2) In addition to the contribution at the rate provided 
in sub-section (1) a 111en1ber transferred to Joint Ser
vice shall be required as a condition of remaining :a mem
ber of the Fund to make good thereto the contributions 
and interest (if any) which would otherwise be paid by 
the Administration to the Fund on such proportion of 
his pensionable emoluments as may be chargeable against 
any ether South African Railway Administration or any 
portion of such proportion which the other Ad1ninistration 
shall not agree to contribute to the Fund. 

(3) A member whose age on entering permanent em
ployment was thirty years or over may, within six month~ 
after the date of his first contribution to the Fund, elect 
to make additional contributions at the rate of one-half 
per cent. or any multiple thereof of his pensionable emol
uments; provided that the additional contributions shall 
not exceed two per cent. of such emoluments. 

vVhen contributions commenct. 

20. (1) In the case of all railway servants be.coming 
members after the fixed date contributions to the Fund 
shall com1mence from the date of appointment to perma
nent employment ; provided tha,t employment on proba
tion may be reckoned in the period of membership if con
tributions are paid in respect thereof together with com
pound interest at four per cent. ner annum calculated 
quarterly upon such contributions as are in arrear. 
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worden, hetzij Britsch of anderszins, zal niet veroorloofd 
zijn verder tot het Fonds bij te dragen, doch zaJ onder
worpen zijn aan de voorzieningen gemaa.kt in artikel vier 
en veertir;. 

JIJaatstaf voor de bijdrar;en door leden. 

19. (1) Elk lid zal, zoolang hij in dienst is, tegen den 
maatstaf van drie procent per jaar van zijn gewoon trakte
ment tot het Fonds bijdragen. 

(2) Een lid dat wordt overgenlaatst in den dienst van 
een Samenwerkende Administratie zal, 01TI lid van het 
Fonds te kunnen blijven, verplicht zijn om, behalve zijn 
bijdrage volgens den maatstaf van sub-sectie (1) die con
tributien in het Fonds te doen, welke anders door de Ad
ministra.tie zouden worden bijgedragen, in zulke verhou
ding tot zijn gewone trak.t.ement als zou kunnen worden 
in rekening gebracht tegenover eenige andere Zuid Afri
kaansche Spoorweg Administratie of over zulk een ge
deelte, waaromtrent de andere Administratie niet toe
stemt t<?t het Fonds bij te dragen. 

(3) Een lid, dat op den datum van zijn aanstelling in 
vasten dienst, dertig of meer jaren oud was, mag, binnen 
zes maanden van af den datum van die eerste contribu
tie-betaling, beslissen of hij al of niet additioneele bi]
dragen wenscht te doen, berekend tegen den maatstaf 
van een half p1:1ocent, of eenig veelvoud daarvan, over 
zijn traktement onder pensioenrecht; onder dien ver
stande dat zijn additioneele contributien twee procent 
van zulk traktement niet mag overtreffen. 

TVanneer het bijdragen zal aanvangen. 

20. (1) In het geval dat alle spoorwegambtenaren en 
beam bten. na den va.stgestelden datum leden van het 
Fonds zullen zijn, zullen de bijdragen beginnen van: af 
den da tmn der aanstelling in vas ten dienst, onder dien 
verstande, dat employment op nroef mag medegerekend 
worden indien de bijdragen over dien proeftijd zullen wor
den bijgestort met intrest tegen vier procent per jaar. 
drie-maandelijks berel\:encl over zulke achterstallige con
tributien. 
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(2) A railway servant who, being in the Service at the 
fixed date, elects to become a member of the ],und, shall 
have the option of dating his contributions other than 
.additional contributions from any date from and after 
his first appointment in the old Administration or the 
Service, up to and including the fixed date. 

(3) Any person desiring to antedate his membership 
.shall notify his intention to the General lVIanager within 
six months after the fixed date and indica.te what period 
-of his past continuous period of employment he desires 
to have reckon~d for purposes of pension. rrhe General 
1\lfanager shaH decide whether or not such period may be 
reckoned as continuous employment for pension purpqses. 

(4) Notwithstanding anything in this Act, contained, if 
any ra.ilway servant (other than a transferred servant and 
:an officer described in Chapter VI.) who has befo're enter· 
ing the Service relinquished employment with any other 
Administration or Government in South Africa, shall 
-alleg~ to the Board that owing to the circumstances of his 
.-case hardship would be caused if he were not allowed to 
treat such employment as continuous for pension purposes 
with his employment under the Administration and to 
contribute to the Fund in respect of it, the Board shall 
-exa,mine his claim, and shall decide whether to admit it, 
:and if so, upon what terms. 

Anears of contributions and interest thereon. 

21. (1) Whenever, under the last precedinrr -section, 
·membership of the Fund is antedated the me~ber shall 
·be required to pay arrear contributions at the rate of three 
per cent. on the pensionable emoluments drawn by him 
during the period to be covered, and the Administration 
·shall pay on his behalf, in respect of the period before the 
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(2) Een spoorwegambtenaar of beambte, op den vast
gestelden datum in dienst der Administratie zijnde. en 
die wenscht lid van het Fonds te worden, zal het recht 
hebben zijn bijdragen, andere dan additioneele, te storten 
van af eenigen datum voor of na zijn aanstelling in de 
oude Aclministratie of in den dienst, tot aan en inbegrepen 
den vastgestelden datum. 

(3) Eenig persoon, die wenscht zijn lidmaatscha.p te 
doen beginnen van af een datun1 voor den vastgestelden, 
zal daarvan den Algemeenen Bestuurder schriftelijk en 
binnen den tijd van zes maanden na den vastgestelden 
datum kennis geven en aanduiden, welk gedeelte van den 
afgeloopen en onafgebroken dienst hij voor pensioen 
wenscht in aanmerking genomen te zien. De Alge
meene Bestuurder zal beslissen of, al dan niet, zulke 
diensttijd mag worden in rekening gebracht voor de be
rekening van pensioen. 

( 4) W anneer, niettegenstaande de be paling en van 
deze \Vet, eenig spoorwegambtenaar of beambte (ander 
dan een overgeplaatste geemployee.rde en een ambtenaar 
als beschreven in Hoofdstuk VI) die, tengevolge van zijn 
indiensttreding eenige betrekking in een andere Adminis
tratie of Gouvernement in Zuid Afrika heeft moeten op
geven, zal de Directie de omstandigheden, die zijn zaak 
zouden kunnen benadeelen, indien hem niet vergund 
werd zulk employment te zamen met zijn diensttiid on
der deze Administratie, als een onafgebroken dienst on
der de Aclministratie te beschouwen ten opzichte van 
de vaststelling van zijn contributie tot het Fonds, in aan
merking nemen, examineer:en en dientengevolge beslis
sen, in hoeverre die bezwaren, door die omstandigheden 
veroorzaakt, kunnen worden nit den weg geruimd en de 
termen van zij.n contributie-berekening en vaststelling in 
zulk een bijzonder geval, bepaald worden. 

Achterstallige bijdragen met de intrest daarop. 
21. (1) vVanneer onder de bepalingen van bet voor

gaand artikel lidmaatschap van bet Fonds zal beginnen 
1net een vroegeren dan den vastgestelden datum, zal bet 
lid verplicht zijn, als achterstallige bijdragen 3 procent 
van zijn traktement onder pensioenrechten, dat door hem 
genoten werd gedurende die vroegere periode, te be tal en 
en de Administratie zal voor zijn rekening, over die achter
stallige bijdragen, intrest op intrest bijpassen tegen den 
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fixed date, compound interest on such arrears at the rate 
of five per cent. per annum as from the date to which mem
bership of the Fund has. been antedated up to tho fixed 
date. In respect of the period frorn the fixed date up to 
the date or dates when the payments on account of such 
arrears. are actually made compound interest at the rate 
of four nor cent. per annum calculated quarterly shall bo 
paid by the member. 

(2) Whenever under the last preceding section member
ship of the Fund is antedated the member, if he has 
elected to make additional contributions under sub-section 
(3) of section nineteen, shall be entitled to make such con
tributions in respect of his antedated membership for such 
period of his continuous pensionable e~mployment after he 
was thirty yea.rs of a.ge or more as he may desire and as 
the General Manager may approve, but compound in
terest on such arrears as aforesaid, whether before or after 
the fixed date, shall be pai.-:1 by the member and not by 
the Administration. 

(3) Arrears of contributions and interest may be paid 
by such instalments as, the Administration shall deter
mine, but so that a member's total contributions other 
than a.dditional contributions do not exceed six per cent. 
of a n1ember's pensionable emoluments unless he so de
sires ; and any instalments paid by a member shall be 
regarded as applying to the period immediately preceding 
the period for which contributions have been made by 
him to the Fund (as t:he ca.se may be). Upon completing 
the payment of arrear instalments, as aforesaid, in respect 
of the pensionable -emoluments of the respective years and 
months preceding his admission to membership, the 
member shall have a corresponding number of years and 
months added to his membership, but no such addition 
shall be made in respect of any period of less than one 
month; nor shap any person be enti~led to any benefits 
from the Fund In respect of any period for which there 
has been no specific ?ontribution by him or on his behalf. 
The cost of any additional benefits granted shall be met 
~mt of revenue. 
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maatstaf van 5 procent per jaar, ten opzichte van de 
periode voor den vastgesteiden datum, van af den datuni 
waarop het lidmaatschap is begonnen tot op den vast
gestelden datum. In verband met de periode van af den 
vastgestelden datum tot op den datum of data, waarop de 
betalingen op rekening van zulke achterstallige contribu
tien werkelijk plaats vinden zal de intrest op intrest door 
het lid moeten worden betaald tegen vier procen t per 
jaar, driemaandelijks berekend. 

(2) Waar het lidmaatschap volgens de laatste sub
sectie is vroeger gesteld geworden zal een lid, indien hii 
heeft besloten additioneele contributies te storten onder 
de termen van sub-sectie (3) van artikel negentien, het 
recht hebben, in verband van dat op vroeger datum ge
stelde lidmaatschap en over zulk gedeelte van zijn dienst
tijd onder pensioenrecht nadat hij dertig jaren of ouder 
was, en als hij wenschlijk a.cht en als door den Alge
meenen Bestuurder zal goedgekeurd moeten worden : 
maar de intrest . op intrest over die achterstallige bedra
gen, v66r of na den vastgestelden datum, moet door het 
lid en zal niet door de Administratie bijbetaald worden. 

(3) Achterstallige contributien en intrest kunnen wor
den betaald in termijnen als door de Administratie zul
len worden goedgekeurd, maar z66, dat bet totaal van 
de contributien, anders dan additioneele, geen zes nro
cent van een lid's traktement met pensioenrecht zal be
dragen uitgezonderd waar hij zelf zulks verkiezen zal en 
elke termijn zal worden beschouwd een tijdverloop te 
omvatten onmiddellijk voorafgaande die peri ode, over het
welk contributien door hem zijn betaald geworden. Na
dat alle termijnen voor achterstallige bijdragen, als hier
voren bepaald, zullen zijn afbeta,ald, in verb and met het · 
genoten traktement onder pensioenrechten over de res
pectievelijke jaren en maanden. de toelating tot het lid
maatschap voorafgaande, zal het lid een correspondeerend 
aantal jaren en maanden bij zijn tijd van lidmaatschan 
gevoegd krijgen, doch geen soortgelijke toevoeging zal 
worden gedaan voor een periode korter dan een macnd. 
ook zal geen persoon gerechtigd zijn tot; eenig vo"ordeel 
uit het Fonds te betrekken voor eenig tijdsverloop. over 
hetwelk nog niet de hepaalde bijdragen door hem of voor 
zijn rekening zijn gestort geworden. De kosten van eeni!! 
additioneel voordeel in addition zulJen uit de spoorwegin
komsten worden hetaald. 
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( 4) If the Board shall admit any such case as is referred 
to in sub-section (4) of section twenty, there .shall be paid 
to the· Fund by the railway servant arrear contributions 
at the rate of six per cent. per annum of his pensionable 
emoluments and by the Administration compound interest 
at the rate of five per cent. per annum in so far as the 
other Government or Administration previously employ
ing him shall not agree to pay the whole or any part of 
such eontributions and interest. 

Contributions to be deducted frorn salaries or wages. 

22. All contributions to the Fund (including arrear con
tributions and any additional contributions made under 
sub-section (3) of section nineteen) shall be made by de
ductions from the salary or wages (as the case may be) of 
the member or in such other manner a·s may be prescribed 
by the General l\1anager. 

Pensionable emoluments on which contributions shall 
be ma.de and shall not be made. 

2.3. (1) The Pensionable emoluments on which contri-
butions to the Fund shall be paid shall be as follows :-

(a) Salary or wages. 

(b) The estimated value of quarters, whether belong
ing to the Administration or not, whenever the mem
ber is allowed to occupy them free of rent, as a por-
tion of his emoluments. · 

(c) Any allowance· granted in lieu of the provision of 
free quarters. 

(d) The as~essed value of rations which form a portion 
of a member's <;molumerlts, , . 

Provided that in the case of an artisan or other member 
who by reason of the conditions of his employment draws 
consolidated wages, the Board rna,y prescribe that for the 
purpose of cakula.ting his pensionable emoluments such 
dedt:ction shall be. made f~om his cons.olidated wages (in
cludrng remu~er.at~on for prece-work) as may be necessary 
to 1secure unrformrty of treatment with other cla.sses of 
employees. 
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( 4) Indien de Directie zulk een geval, als bedoeld in 
sub-sectie (4) van artikel twintig, toelaat, zal aan het 
Fonds door den spoorwegambtenaar of beambte achter
stallige contributien, tegen den maatstaf van zes procent 
per jaar over zijn traktement onder pensioenrecht en door 
de Administratie intrest op intrest tegen den maastaf van 
vijf prooent per jaar betaald moeten worden, voor zooverre 
als het andere Gouvernement of Administratie, in wier 
dienst hij vroeger was, niet gewillig is het geheele of ge
deeltelijk bedrag van contributien en intrest te betalen. 

Bijdrage in te houden van salarissen en loonen. 

22. Alle bijdragen tot het Fonds (inbegrepen achterstal
lige contributien en additioneele bijdragen als onder sub
sectie (3) van artikel negentien omschreven) zullen worden 
gedaan door inhouding op het salaris of het loon van een 
lid of op zulke andere wijze als door den Algemeenen Be
stuurder zal worden bepaald. 

Traktement onder pensioenrecht, ten opzic.hte waarvan 
contributies en geen contributies zull6n worden geheven. 

23. (1) Traktementen onder pensioenrecht, ten op
zichte waarvan bijdragen tot het Fonds zullen worden 
geheven, zijn :-

(a) salarisssen ,en loonen; 
(b) de geschatte waarden van woningen, hetzij al of 
niet aan de Administratie toebehoorende en welke vrij 
van huishuur bewoond worden, zijn te beschouwen als 
gedeelten van traktement; 
(c) eenige vergoeding toegekend in plaats van vrije 
waning; 
(d) de geschatte waarde van verstrekte rantsoenen 
welke als gedeeltelijk traktement zijn te beschouwen. 

Met dien verstande, dat in het geval van een werkman 
of ander lid, die, als gevolg van de condities van zijn em
ployment, ver.schillende loonen trekt, de Directie, met het 
doel om zijn traktement onder pensioenrecht te berekenen, 
zulke bepalingen omtrent een minder bedrag van zoo'n 
sa1nengesteld loon, waarin loon voor stukwerk is inbegre
pen, zal vaststellen, dat het op gelijke basis met het trak
tement, aan andere klassen van dienst verbonden, zal kun
nen behandeld worden. · 

AA 
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(2) Contributions to the Fund shall not be payable on 
the following emoluments, nor shall such emoluments be 
taken into account in determining the pens:on payable 
to any member :-

(1) Payments for overtime (except overtime pay
ments to drivers, firemen and guards who are em
ployed on the trip system). 

(2) Allowances of 
those specified 1n 
section (1). 

whatever character other than 
paragraphs (c) and (d) of sub-

<3) Fees, honoraria and bonuses of any kind. 

Cont-ributions of membe-rs on leave. 

24. (1) A member shall continue to contribute to the 
Fund while on ]eave with full pay, and, if he is on half
pay leave, his contributions shall be payable on his full 
pension1lble e1noluments and not on the half-pay actually 
drawn. In respect of a period of leave without pay no 
contribution shall be made, and such period shall be ex
cluded from his period of pensionable employment. 

(2) A member shall continue to contribute to the Fund 
in the ordinary manner whilst absent on sick leave. If 
sick leave is granted with half or one-third ordinary pay 
(whether paid by the Administration or out of a sick or 
other fund to which the Administration contributes) con
tributions shall be payable on the full pensionable emolu
ments which would have been drawn if the member had 
not. been on sl.ck leave. The provisions of sub-section (1) 
shall apply mutatis mutandis in respect of contributions 
whil~ on sick leave without pay. 

Contributions by AdtninistraUon. 

25. r~Che Administration as from the fixe-d date shall on 
t?e thirty -first day of l\1arch, thirtieth day of June, thir
twth day of September, and the thirty-first day of De
cember of each year contribute and pay into the Fund a 
sum equal t.o the aggregate of the ·amounts whether of 
principal or interest, which sha,ll during th~ preceding 
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(2) Bijdragen tot bet Fonds zullen niet worden inge
bouden over de volgende traktementen, noch zullen zulke 
traktementen in rekening worden gebracht bij de vast
stelling van het pensioen van eenig lid :-

(1) Betaling van overtijd (uitgezonderd betaling van 
overtijd aan machinisten, stokers en conducteurs, die 
op het "trip-systeem" zijn geemployee.rd) ; 

(2) Toelagen van welken aard dan ook, anders dan die 
gespecificeerd zijn in paragrafen (c) en (d) van sub
sectie (1). 

(3) Fooien, buitengewone belooningen en dividenden 
van eenige soort. 

Bijdragen van leden met verlof. 

24. (1) Een lid zal voortgaan bij te dragen, wanneer op 
verlof met hehoud van traktement, en in geval hij op verlof 
met half traktement is zal de contributie worden ingehou
den over zijn vol, en niet over het halve traktement dat 
hij werkelijk uitbetaald krijgt. 

In geval hij op verlof zonder trakt,ement is zal geen con
tributi,e worden verlangd, en de duur van zulk verlof zal 
van den tijd van employment onder pensioenrecht worden 
afgetrokken. · 

(2) Een lid zal voortgaan op de gewone manier tot het 
Fonds bij te dragen terwijl hij afwezig is of op ziekte-ver
lof. Indien bet verlof wegens ziekte is toegesta.an onder 
beboud van half of een-derde traktement (hetzij betaald 
door de Administratie of uit een zieken- of ander fonds, 
waartoe de Administratie bijdraagt) zullen bijdragen wor
den ingehouden over zulk traktement onder pensioenrecht 
het welk het lid zou hebben genoten, indien hij niet op 
verlof wegens ziekte was. De bepalingen van .sub-sectie 
(1) zullen toegepast worden 1nutatis mutandis ten opzichte 
van bijdragen, wijl op veri of wegens ziekte zonder behoud 
van eenig traktement. 

Bijdragen van de Administratie. 

25. De Administratie zal, van af den vastgestelden 
datum, op den 31sten Maart, 30sten Juni, 30sten Septem
ber en 31sten December van elk jaar bijdragen en aan het 
Fonds betalen een som gelijk aan het gezamenlijk bedrag, 
hetzij kapitaal of intrest, betwelk gedurende het voo.ya,fge-
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quarter have been paid into the Fur:cl by members or .by 
the Administration under sub-sectwn (1) of sectiOn 
twenty-one on behalf of members. 

Investment of balance of Fund and pay'ment of interest 
thereon. 

26. (1) The Board may from time to time invest the 
moneys of the Fund in the public stock of the Orange 
River Colony or the Transvaal, or stock guaranteed by the 
Orange River Colony or the Transvaal or Imperial or any 
South African Government in Treasury Bills of the Gov
ernment of the Orange River Colony or the Transvaal on 
first mortgage of immovable property not exceeding half 
the value of the property in either such Colony or in the 
stock of any local authority therein which is authorized 
by law to issue stock on a fixed deposit with any bank 
carrying on business in either Colony under the laws 
thereof and approved by the Governments of both Colo
nies. 

(2) After the fixed date the revenue shall be charged 
with interest at four per cent. per annum on all moneys 
so invested ; such interest shall be credited monthly to 
the Fund, and the income accruing from the inve,stments 
shall be credited to revenue so far as it does not exceed 
four per cent. per annum, calculated monthly, but so 
much of that income as exceeds that rate shall be credited 
to the Fund. 

Annuities. 

A 1muities J'l01Ja.ble according to age. 

27. Any a nnnitv payable by the Fund nnfler this Chap
ter shall be ba.sed on the average pensionable emoluments 
of each member for the whole period of his contributions 
and shall vary according to the member's acre calculated 
as fron1 his birthday nearest to the date fr~~ which he 
shall have made contributions. The tables set forth in 
the First Schedule to this Act and marked I. and II. shall 
be dee:r;ned to show in the ca.se of officers and employees 
respectively the percentage of such average pensionable 
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gane kwartaal werd gestort door de leden of door de Ad
ministratie onder sub-sectie (1) van artikel een en twintig 
voor rekening van de I eden. 

Belegging van gelden van het Fonds en betaling 
van intrest daarop. 

26. (1) De Directie zal van tijd tot tijd de gelden van 
het Fonds beleggen in pu blieke schuldbrieven van de 
Oranje Rivier Kolonie of Transvaal, of schuldbrieven door 
de Oranje Rivier Kolonie of rl,ransvaal of bet Keizerlijk of 
.een ander Zuid Afrikaansch Gouvernement gegarandeerd; 
in schatkistbiljetten, uitgegeven door de Gouvernementen 
van de Oranje Rivier Kolonie en de r~rransvaal; als eerste 
verband op onroerende goederen voor niet meer dan de 
halve waarde van die eigendommen en gelegen in genoem
·de Kolonies, of in schuldobligatien van eenige lokale autori
-teit daarin, die wettelijk gemachtigd is schuldbrieven uit 
t0 geven of als vast deposito in eenige bank, die bezigheid 
in de ·een of ander der genoemde Kolonies doet, orider 
de geldige wettelijke bepalingen en met de goedkeuring 
van de Gouvernementen der beide Kolonies. 

(2) N a den vastgestelden datum zullen de inkomsten 
van den dienst gedebiteerd worden met 4 orocent intrest 
Dp aile aldus belegde geldson1men. Zulke intrest zal 
maandelijks aan bet Fonds worden gecrediteerd, en de jn
komsten uit de beleggingen voorspruitende zullen worden 
gecrediteerd aan de ontvangsten van den Dienst, voor zoo
ver zij 4 procent per jaar, maandeTijks berekend, niet over
-treffen, en zoo veel als boven dien maatstaf gaat, zal a!lD 
bet Fonds worden gecrediteerd. 

JAARGELDEN. 

J aargelden betaalbaar onereenk01nstig den ouderdom. 

27. Eenig jaargeld, betaald door bet Fonds onder dit 
1-Ioodstuk, zal zijn gebaseerd op bet gemiddelde trakte
ment onder pensioenrecht van elk lid gedurende den ge
heelen tijd waarvcor hij bijgedragen heeft, en zal varieeren 
naar gelang van zijn ouderdom, berekend van af zijn ver
jaardag, het naast aan den datum, waarop hij begonnen 
is te contribueeren. 

De tafels, welke gevonden worden in Schedule I en II 
van de·ze vVet, toonen aan de gevallen van ambtenaren 
en beambten, respectievelijk de percentage van zulke ge
Jniddelde traktementen onder pensioenrecht, welke als 
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emoluments which shall be payable as an annuity in re
spect of each completed yea.r of contribution; provided 
that no annuity shall be granted out of the Fund to any 
person unless contributions have been made by him or on 
his behalf in respect of a period of ten year,s or more, and 
provided further that the me·mher is in other respects 
qualified for an annuity under this Chapter. 

Additional annuity in respect of additional contribution. 

28. A supplementary annuity from the Fund may be 
obtained by a member making the additional contribu
tions mentioned in sub-section (3) of section nineteen. 
'.rhe tables set forth in the First Schedule to this Act and 
marked III. and IV. shall be deemed to show in the case 
of officers and employees respectively the supplementary 
annuity which may be secured by payment of contribu
tions of an ~dditional one per cent. on a n1ember's pen
sionable emoluments, provided that no such supplemen
tary annuity shall be granted out of the Fund to any 
person unless additional contributions have been made by 
him or on his behalf in respect of a period of ten ye~rs 
Dr more. 

Ages and circumstances giDing rise to retirement on 
pension. 

29. (1) A member who has attained the age of sixty 
years and who shall have contributed to the Fund in re
spe.et of a period of at least t·en years, shall have the right 
to retire on pension, or may be required by the Adminis
tration to retire on pension. 

(2) A m·ember who for at least five vears immediately 
preceding his retirement .shaH have continuous.ly occupied 
the position of telegraphist, engine-driver, or fireman 
shall, on attaini~g the age of fifty years, and provided 
that he has contnbuted to the Fund in respect of a pen0d 
of a:t Jea~st ten years, be entitled to retire on pension or 
may be required by the Administration to retire on pen
sion; but in calculating an annuity in any such case, a 
!fiember's age at the date in respect of which his first con
tribution to the Fund has been paid shall be deemed to 
be increa1sed by as ma,ny y~ars beyond his actual age at 
that date as h1s ag.e on ret1rement falls short of sixty 
Y.ears. 
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jaargeld zullen worden vastgesteld in verband met elk vol 
jaar waarover is bijgedragen; onder voorbehoud dat geen 
jaargeld uit het Fonds zal worden toegestaan aan eenige 
persoon, die niet tien ja,ar heeft bijgedragen of voor wiens 
rekening is bijgedragen geworden, en onder verder voor
behoud dat het lid in alle andere opzichten valt onder de 
termen voor jaargeld in dit Hoofdstuk beschreven. 

Additioneel jaargeld in verband met additioneele 
contributien. 

28. Een supplement-jaargeld van het Fonds mag wor
den verkregen door het storten van additioneele bijdragen 
omschreven in sub-sectie (3) van artikel negentien. 

De taf.el s neergelegd in de Eerste Schedule, aan deze 
\Vet aangehecht en III en IV gemerkt, toonen a an de ge
vallen van ambtenaren en beambten, respe:etievelijk het 
supplement-jaargeld dat kan verzekerd worden door een 
additioneele bijdrage van 1 procent over het traktement 
onder pensioenrecht van een lid, onder voorbehoud dat 
geen supplement-jaargeld uit het Fonds zal worden toe
gestaan, tenzij additioneele bijdragen zijn betaald door 
hem, of voor zijn rekening, met betrekking tot een tijd
vak van 10 of meer jaren. 

Ouderdom en omstandig he den die leiden tot 
pensioeneering. 

29. (1) Een lid, den leeftijd van 60 jaren bereikt hebben
·de en die, in verband met een tijdperk van ten n1inste 10 
jaren zal hebhen gecontribueerd aan het Fonds, zal het 
recht hebben ontslag met pensioen te nemen, of kan door 
de Administratie op pensioen worden gesteld. 

(2) Een lid, die voor de laatste 5 jaren, onmiddellijk 
zijn op-pensioen-stelling voorafgaande, de betrekking van 
telegrafist, machinist of stoker heeft waargenomen, zat 
.den leeftijd van 50 jaren hebbende bereikt, en op voor
waardc dat hij in verband met een tijdperk van ten minste 
10 jaren tot het Fonds heeft bijgedragen, gerechtigd ziin 
pensioen aan te vragen, of kan door de Administra tie on 
pensioen worden gesteld, maar bii de ber.ekening van het 
jaargeld in zulke gevallen zal de leeftijd van het lid, tijdens 
den datum, waarop hij zijn eerste bijdrage tot het Fonds 
heeft betaald, worden vermeerderd mPt bet aantal jaren. 
·dat hij op den datnm van zijn pensioeneering beneden 
zestig is. 
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(3) A member who having contributed to the Fund in 
respect of a period of ten years or more, is compelled to 
retire from the Service by reason of severe bodily injury 
occasioned without his own default or permanent ill
health shall be entitled to receive, in respect of his com
pleted years of membership, an annuity calculated as is 
provid.ed in section twenty-seven, provided that in the 
case of permanent ill-health he produce a 'Eatisfactory 
certificate signed or countersigned by a railway 1ncdical 
officer or such medical practitioner or board as may be 
prescribed, that it has been occasioned without his own 
default; provided further that the General Manager or 
other authority acting on his behalf be satisfied on enquiry 
that the disablement is permanent, and is of such a nature 
as permanently to incapacitate the contributing member 
from performing duty. 

Benefits other than Annuit-ies. 

(1) ON LEAVING THE SERVICE. 

Voluntary Retirement. 

30. If a member retires from the. Service volunt::rrily 
before superannuation and not in order to avoid dismissal 
for fraud, dishonesty or misconduct, he shall be entitled 
to a return of the whole of his contributions, but without
interest, and ihe shall :have no further claim unon the· 
Fund. 

Retirement on ill-health, etc., before e;xpiry of ten years
from joining the Fund. 

31. If a member is compelled, before having contribu-
t~d to the Fund in respect o~ a pe_riod of ten years, to re
ti_re by rea,son of severe bod1ly InJury occasioned without. 
h1s own default or permanent ill-health, he sha.ll be enti
~led to a .return of all his contributions with compor.nd· 
Interest at the rate of four per cent. per annum, provided_ 
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(3) Een lid die gedurende tien of meer jaren 
heeft bijgedragen tot het Fonds, is, in gevallen van ern
stige lichamelijke kwetsuren, veroorzaakt zonder eigen 
sclmld of voortdurend slechte gezondheid, gehouden op 
pensioen te worden gesteld, en zal in verband met zijn 
aantal jaren van lidmaatschap een jaargeld ontvangen, 
berekend volgens de bepalingen van artikel zeven en twin
tig, onder '\oorwaarde, dat hij, in geval van voortdurende 
slechte gezondheid, een afdoende v~·rklaring, geteekend of 
gecertificeerd door een spoorwegdokter of een andere dok
ter of bestuur, als kan worden verlangd, zal overlegg-en, 
waarin zal moeten zijn geconstateerd dat zulks de gevolgen 
zijn van oorzaken, buiten zijn schuld, en onder verder 
voorbehoud dat de Algemeene Bestuurder of een andere 
autoriteit in zijn naam handelende zich er van zal over
tuigd hebben dat de onbekwaamheid voortdurend is en 
van zulk een aard dat het lid daardoor onbekwaa.m is ge
worden zijn verdere plichten in den Dienst behoorlijk te 
vervullen. 

ANDERE VOORDEELEN BEHALVE JAAR
GELDEN. 

(1) BIJ DIENSTOP ZEGG ING. 

V rijwillige dienstopzegging. 

30. Wanneer een lid zijn dienstverband met den dienst 
wenscht te beeindigen, en zulks niet doet om ontslag 
wegens misbruik van vertrouwen, oneerlijkheid of wange
drag te voorkomen, zal hij gerechtigd zijn het totale be
drag van al zijn bijdragen terug te ontvangen, doch zonder 
intrest daarop, en zonder dat hij eenige aanspraak kan uit
oefenen op eenige verdere uitkeering van het Fonds. 

Pensioeneering wegens zi£kte enz .. v66r 
tien jaren lidmaatschap zijn voleindigd. 

31. W anrteer een lid is genoodzaakt zijn dienstverband 
te verbreken, voor en aleer tien jaren van zijn lidmaatschap 
zijn verstreken, wegens redenen van ernstige lichamelijke 
kwetsuren, veroorzaakt buiten eigen schuld of voortduren
de slechte gezondheid, dan zal hem het totaal bedrag 
zijner bijdragen; 1net intrest op intrest tegen den maat
staf van 4 procent per jaar, worden ge:mstitueerd op voor-
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that in the case of permanent ill-health he produces a 
satisfactory certificate signed or countersigned by a rail
way medical officer or such medical practitioner or board 
as may be prescribed certifying that it has been occasion
ed without his own default; provid,ed further that the 
General Manager be .satisfied on enquiry that the dis,able
ment is permanent and of such a nature as permanently 
to inca,pacitate the member from performing his duty. 
Such member shall have no further claim upon the Fund 
but the Board may grant him out of revenue such smn by 
way of gratuity as it may think fit. 

Retirement due to inefficiency. 

32. If a men1ber is shown after enquiry, as provideJ in 
sedion six to be inefficient from causes not solely within 
his own control, and on tha.t ground is rernoved from the 
Service, there shall be paid over to the Administration 
fron1 the Fund a sum equal to twice such member's con
tributions without interest, and thereafter such member 
shall have no further claim upon the Fund, and the Acl
nlinistration shall deal with him as provided in sub-section 
(3) of the said section. - . · 

Dismissal from Service. 

33. (1) If a member is dismissed from the Service for 
misconduct or retires in orde.r to avoid disn1issal, or is 
order~d to resign, under the powers of section ten he shall 
forfeit the whole of his contributions and lose all benefits 
from the Fund ; but the General Manager or other 
authority acting on his behalf may, in cases where the 
misconduct is not of a gra.ve nature, authorize the pay
ment to such m~emher of the whole or any portion of his 
contributions to ~he Fund, and in cases of grave miscon
duet may authonze such grant as may be made under 
sub-sec~ion (2) of this section. 
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waarde dat, in het geval van voordurende slechte gezond
heid, hij een afdoende Yerklaring, geteekend of geceftifi
<Ceerd doo~ een spoorwegdokter of zulk e.en dokter als kan 
worden verlangd, zal overleggen, waarin zal moeten zijn 
ge.constateerd d.at dit het gevolg is van oorzaken buiten zijn 
schuld gelegen, en onder verder voorbehoud, dat de Alge
meene Bestuurder zich er van zal overtuig-d hebben dat 
de onbekwaamheid voortdurend is en van zulk een aard 
dat het lid daardoor onbekwaam is geworden zijn verdere 
plichten in den dienst behoorlijk te vervullen. Zulk lid 
zal geen verder.e aanspraken op het Fonds kunnen uit
oefenen, doch de Directie kan hem, wanneer, en voor 
zulk een bedrag als zij goeddenkt, uit de spoorweginkom
sten eene gratificatie uitkeeren. 

Ontslag wegens nalatigheid. 

32. Wanneer . een lid overeenkomstig den uiislag van 
e.en onderzoek als beschreven in artikel zes, schuldig aan 
nalatigheid is bevonden, .niet geheel en al wegens eigen 
schuld, en om die redenen uit den dienst ontslagen moet 
worden, zal het Fonds aan de Administratie .een .som moe
ten uitkeeren gelijk aan t,weemaal het bedrag van de con
tributien van dat lid zonder berekening van intrest en hii 
zal daarna geen verdere aanspraken op het Fonds kun
nen doen gelden en de Administratie zal met hem han
delen als onder sub-sectie (3) van artikel zes is omschre
ven. 

Ontslag uit den dienst. 

33. (1) In geval een lid is ontslagen uit den dienst wegens 
wangedrag of ingeval hij ontslag gevraagd heeft om oneer" 
vol onslag te voorkomen, of wanneer hem bevolen is ant
slag te nemen, onder de macht van artikel tien verleend, 
zal hij alle door hem gedane bijdragen verbeuren, en alle 
voordeelen uit het Fonds voorspruitende verliezen, doch 
de Algemeene Bestuurder. of andere autoriteit in diens 
naam handelende, kan, in gevallen waar het wangedr~g 
niet van ernstigen aard was, machtiging geven om het ge
heele bedrag van de gedane bijdragen, of een gedeelte 
daarvan, te restitueeren op gelijke wijze als in het laatste 
artikel is omschreven, en in gevallen van ernstig wange
drag tot het uitbetalen van zulke bedragen te machtigen 
als op de wijze als in sub-sectie (2) van dit artikel is neer
gelegd. 
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(2) 1f a member is dismissed from the Service for fraud 
or dishonesty. or retires in order to avoid dismissal or is 
ordered to retire under the powers of section ten, he shall 
forfeit the whole of his contributions and lose all benefits 
from the Fund; but the General lVIanager or other 
authority acting on his behalf may rnake to him or to hi~ 
wife or children out of the Fund such grant as the General 
:i\'f ~nager or other authority thinks fit, not exceeding th~ 
one-half of his contributions without interest if he shall 
han~ been a member of the Fund for less than ten years 
or not exceeding the whole of his contributions without 
interest if he shall have been a member of the Fund for 
ten years or more. 

Retirement for other causes. 

34. If a member leaves the Service before superannua
tion in consequence of his ·services being discontinued by 
the Administration owing to a reduction in or reorganiza
tion of staff and not for reasons of inefficiency, ill-health, 
misconduct, fraud, or dishonesty there shall be paid over 
to the Administration from the Fund a sum equal to twice 
the amount of the member's contributions without in
t.ere.st, and thereafter such member shall have no further 
claim on the Fund, and the Administration shall deal 
with him as provided in section seven. 

Ret-irem.ent of servants entering the Service when over 
fifty. 

35. A railway servant who under sub-section (5) of sec
tion sixteen has been permitted to become a member of 
the Fund, shall, if his employment is terminated on super
annua.tion before he has been a member for tBn years, he 
entitled to be refunded his contributions without interest;. 

(2) ON DEATH. 

Dea.th before superannuation. 

36. (1) If a member dies before superannuation from the 
effects of severe bodily injury, occasioned without his own 
default whilst in the discharge of his duties, there shaH 
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(2) Ingeval een lid uit den dienst is optslagen geworden 
wegens misbruik van vertrouwen of oneerlijkheid, of ont· 
slag heeft aangevraagd ten einde een oneervol ontslag te 
voorkomen of in gev.al hem bevolen is ontslag te nemen 
onder de macht bij artikel tien verleend, z.al hij aile door 
hem gedane bijdragen verbeuren, en aile voordeelen uit 
het ]londs voortspruitende verliez·en, maar de Al~emeene . 
Bestuurder, of andere autoriteit in diens naam handelen
de, kan uit bet Fonds zulk een som doen uitkeeren aan 
het lid of aan diens vrouw of kinderen als hij zal goed
vinden ; niet meer dan de helft van bet totaal der gestorte 
bijdragen zonder intrest, indien de persoon lid van bet 
Fonds voor minder dan 10 jaren is geweest en niet meer 
dan bet totale bedra.g der bijdragen zonder intrest, indien 
de persoon lid van bet Fonds is g.eweest voor 10 of meer 
jaren. 

Ontslag wegens andere redenen. 

34. In geval een lid door de Administratie ontslagen 
wordt, alvorens hij den leeftijd van zijn op-pensioen-stel
ling zal hebben bereikt, en ten gevolge van inkrimnin~t 
of reorganisatie van den staf en niet wegens nalatigheid 
slechte gezondheid, wangedrag, misbruik van vertrouwen 
of oneerlijkheid, zal bet Fonds aan de Administ~atie een 
bedrag uitbetalen gelijk aan tweemaal het totale bedrag 
van de bijdrag.en door bet lid g.estort zonder berekening 
van in trest ; zulk lid zal geen verdere aanspraken op bet 
Fonds kunnen uitoefenen ende Administratie zal met hem 
handelen als in artikel zeven is omschreven. 

Uitdiensttreding van beambten, die lid geworden zijn, 
toen zij boven vijftig jaren waren. 

35. Een spoorweg-ambtenaar of beambte die onder sub
sectie (5) van artikel zestien veroorloofd is geworden lid 
van bet Fonds te worden, zal, indien hij op den pensioens
leeftijd is gekomen en alsdan geen tien jaren lid is geweest, 
de door hem gestorte bedragen zonder intrest worden ge
restitueerd. 

2. BIJ OVERLIJDEN. 
Overlijden v66r pensioneering. 

36. (1) vVanneer een lid sterft v66r hij den leeftijd van 
zijn pensioneering heeft bereikt en tengevolge van 
lichamelijke letsel veroorzaakt buiten zijn schuld en 
in de uitoefening van zijn dienst, zal aan zijn wettige erf-
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be returned to his legal representative (subject to the con .. 
ditions in section thirty-eight contained) a sum equal to 
twice the amount of his contributions with interest at the 
rate of four per cent. per a.nnum. 

(2) If a member dies before superannuation from any 
other cause there shall be returned to his legal represen .. 
tative (subject to the conditions in section thirty-eight 
contained) a sum equal to twice the a.mount of his con
tributions without interest. 

Death after superannuation. 

37. If a member dies after superannuation, the;e shall 
be returned to his legal represent.ative (subject to the con
ditions in section thirty-eight contained) a sum equal to 
any difference that may remain between twice the 
amount of his contributions (exclusive of additional con
tributions) together with the actual amount of his addi
tional contributions without interest and the aggregate 
of amounts which he has received by way of annuity. 

Circumstances under which conf;ributions payable to 
deceased's representatives. 

38. N othwithstanding anything in sections thirty-six 
and thirty-seven contained, twice the amount of the con
tributions of the deceased member shall be returned to his 
legal representative only wh~n such member leaves-

(a) a widow or children (or step-children) or 

(b) a father, mother, brother's or sisters dependent 
upon him, and not any collateral or more distaut 
relative, 

and in the following order of preference, namely

(i) the widow, or failing a widow, 

(ii) the children or step-children ; or failing childre11 
or step-childTen, 

(iii) the father, mother, brothers or sisters. 

In aU other cases the deceased member's contributions 
only shall be paid to the legal representative. 
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genamen (onderworpen a.an de conditien in artikel acht 
en dertig neergelegd) een bedrag worden uitgekeerd, gelijk 
aan tweemaal bet totaal van zijn bijdragen met intrest. 
berekend naar den maatstaf van 4 procent per jaar. 

(2) In geval een lid sterft voor hij den leeftijd van zi.in 
pensioneering zal hebben bereikt teng_evolge van eenige; 
andere oorzaak, zal aan zijn wettige erfgenaa.m (onder
worpen aan de conditien in artikel acht en dertig neerg-e-~ 
legd) een bedrag worden uitgekeerd gelijk aan tweemaal 
het totaal zijner bijdragen zonder intrest-berekening. 

Overlijden na pensioneering. 

37. \Vanneer een lid sterft na gepensioneerd te zijn zal 
aan zijn wettige erfgenamen (onderworpen aan de condi
tien in artikel acht en dertig neergelegd) een bedrag wor
den uitgekeerd, gelijk aan het verschil dat er mocht blijken 
te zijn tusschen het bedrag, gelijk aan tweemaal het totaal 
van de door hem gestorte ·contributien, additioneele. bij
dragen buitengesloten, vermeerderd met het totaal van 
zijn additioneele bijdragen, zoo hij zulk een con tributer 
was, zonder berekening van intrest en het totaal van de 
bedragen welke hij als jaargelden heeft. ontvangen. 

Omstandigheden, onder welke bijdragen van de Adminis
tratie aan de wettige erfgenamen worden uitbetaald. 

38. Niettegenstaande de inhoud van artikels zes en dertiq 
en zeven en dertig zullen tweemaal bet totaal der bijdra
den door den overledene gestort aande wettige erfgenamen 
worden uitbetaald , aileen dan wanneer zulk lid nalaat-

(a) een weduwe of kinderen (of .stiefkinderen) of 

(b) een vader, moeder, broeders, of zu sters die van 
hem afhankelijk waren, en niet eenige nabestaande in 
verdere graad tot hem staande ; 

en wel in de volgende orde :-
(i) de weduwe; wanneer er geen weduwe is, dan aan 
(ii) zijn kinderen of stiefkinderen; of, in geval er geen 
kinderen of stiefkinderen zijn, dan aan 
(iii) een vader, moeder, broeders, of zusters. 

In alle andere gevallen zullen enkel en aileen de. door 
den overledene gestorte bijdragen, aan de erfgenamen wor
den uitgekeerd. 
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(3) GENERAL. 

Continuity of employment for pension purposes. 

39. (1) The period of employment in respect of which 
a pension may be reckoned shall be continuous. 

(2) A continuous period of employment shall include 
the time spent by a railway servant:-

(a) on actual duty ; 

(b) on authorized leave of absence otherwise than 
without pay ; 

(c) under suspension followed by re-instatement in the 
same or another office or post ; 

(d) in transit from one appointment to another in the 
Service or to or from the Service when transferred 
under competent authority to or from the service of 
another administration or Government, or when tie
conded to the service of such other administration or 
Government for a period not exceeding one year. 

(3) A ,continuous period .of employment shall not be 
regarded as interrupted by authonzed leave of absence 
without pay or by retirement followed by resumption of 
duty under section eighty-five, but the time spent on such 
leave or on such retirement shall not be reckoned for pur
poses of pension. 

Pension not to be paid so long as office or post held. 

40. No pension shall be granted to any member so long 
as he holds any office or post in the Service. 

Provision in case pensioned member is re-employed. 

41. If any member to whom an annuity is granted under 
this Chapter, either before or after superannuation, is 
th.ereafter employed in the PubLc Service of the Orange 
R1ver Colony or of the Transvaal, or in the Service or 
Joi~t Service, such annuity shall cease to be paid for any 
perwd subsequent to such appointment if the amount of 
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(3) ALGEMEEN. 

Onafgebroken dienstverband. 

39. (1) De duur van employment waarvoor een pensioen 
kan worden berekend moet zijn onafgebroken. 

(2) Een onafgebroken tijd van employment zal insluiten 
den tijd door den spoorweg~mbtenaar of beambte besteed-

(a) in werkelijken dienst; 

(b) goedgekeurd verlof, anders dan zonder trakte
ment; 

(c) tijdens lScborsing, wanneer daarop aanstelling in 
dezelfde of in een andere betrekking volgt ; 

(d) tijdens overplaatsing van de een tot een andere be
trekking in den Dienst, of van den Dienst naar of in 
den dienst van een andere Administratie, met de goed
keuring van bevoegde autoriteit of naar den dienst van 
zulke andere Administratie of Gouvernement voor een 
tijdvak van boogstens een jaar. 

(3) Een onafgebroken diensttijd zal niet beschouwd wor
den te. zijn gebroken door goedgekeurd verlof zonder trak
tement of bij ontslag, gevolgd door hervatten van dienst 
onder artikel vijj en tachtig maar de tijd van zulk verlof 
of van bet buiten-dienst-zijn zal niet in aanmerking ge
nomen worden bij de berekening van bet pensioen. -

Geen pensioenuitkeering v66r ontslag uit den Dienst. 

40. Geen pensioen zal verleend worden aan eenig lid 
zoolang bij nog eenige post of betrekking in den Dienst 
bekleedt. 

Voorziening voor het geval dat een gepensioneerde 
wederom in dienst wordt aangenomen. 

41. Indien een lid, in bet genot van een jaargeld volgene 
dit Hoofdstuk; zoowel voor of na den leeftijd van pensio
neering in den Gouvernementsdienst van de Oranje Rivier 
.Kolonie of de Transvaal wordt aangesteld, of in den Dienst 
of in een Samenwerkenden Dienst, zal de uitkeering van 
het jaargeld worden €Iestaakt, gedurende eenige periode, 
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the emoluments thereby received by such member is equal 
to the pensionable emoluments of his former office or post 
at the time of his retirement from the Service, or if not, 
then the annuity shall be reduced until the amount there
of, plus the emoluments so received, ,shall become equiva
lent, to the pensionable emoluments of his former office or 
post. On the termination of such appointment the annuity 
granted prior thereto shall again become payable. If the 
appointment be with the Service or Joint Service, the 
member shall be entitled to contribute to the Fund on the 
pensionable emoluments (including for the purpose the 
reduced annuity aforesaid) drawn by him during his second 
period of employment, and on his ultimate retirement 
shall be entitled to a further annuity in respect of such 
further period of employment, calculated in the same man
ner as if he had first entered the Service at the date of 
that appointment. 

lVI ethod of calculating pensions. 

42. Pensions under this Chapter shall be calculated by 
the year and by the month, but fractional parts of a month 
shall be disregarded. 

Provision in case of persons transferred from other Service:s 
after fixed date. 

43. (a) Any railway servant who shall after the fixed date 
have been transferred to the Service from the Service of 
any South African Government or of the Imperial Govern
ment or of any British Colony or possession, and who be
com,es a member of the Fund under this Chapter shall be 
entitled on his ultimate retirement to have his annuity 
calculated upon the whole period of his continuous employ
nlent under the Imperial or other Government and that 
under the Administration; provided that the Imperial or 
other Government is prepa.red to contribute to the annuity 
thus calculated an amount based on his period of employ
ment under such Government in accordance with anv 
regulation which may be in force in the transferring se;-
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volgende op zulke aanstelling, ingeval bet traktement aan 
die betrekking verbonden gelijk staat met bet traktement 

· onder pensioenrecbt van zijne vroegere betrekking of nost 
op bet tijdstip van zijn uittreding uit den Dienst; indien 
dit niet bet geval is zal het jaargeld worden verminderd 
tot op een bedrag dat, te zamen met bet traktement van 
zijn nieuwe be trekking, gelijk zal zijn met bet traktement 
onder pensioenrecbt dat hij in zijn vorige betrekking of 
post in den Spoorwegdienst genoot. VVanneer zijn 
nieuwe betrekking zal eindigen zal de uitkeering van het 
totale jaargeld wederom bervat worden. 

\Vanneer de aanstelling in de nieuwe betrekking zal zijn 
in den Sporwegdienst of een Samenwerkenden Dienst, zal 
het lid gerechtigd zijn bij te d:mgen tot het Fonds over 
zijn traktement onder pensioenrecbt (met inbegrip voor 
bet doel van het verminderd jaargeld als hiervoren bedoeld) 
gedurende zijn tweede dienstverband en wanneer bij uit
eindelijk dien dienst verlaat zal hij gerechtigd zijn tot een 
additioneel jaargeld in verband 1net den duur van zijn 
tweede aanstelling. berekend op dezelfde wijze als of hii 
voor het eerst in den Dienst was getreden op den datum 
van die laatste aanstelling. 

JVijze van pensioenberekening. 
42. Pensioen in dit Hoofstuk bedoeld zullen worden 

berekend per jaar en per maand, doch gedeelten van een 
maand zullen worden buiten aanmerking gelaten. 

Voorziening in geval een persoon is overgeplaatst 
uit anderen diensten na den vastgestelden datum. 

·13. (a) Eenige spoorwegambtenaar of beambte, die na 
den vastgestelden datum is overgeplaatst in den Dienst, 
en uit den dienst van eenig Zuid Afrikaanscb Gouverne
ment, of uit eenig Britscbe Kolonie of bezitting, en lid 
van bet Ponds wordt onder de bepalingen van dit Hoofd
stuk, zal, na definitief ontslag uit den Dienst, recbt beb
ben op jaargeld, berekend op bet onafgebroken employ
ment onder bet Keizerlijk of ander Gouverne·ment, en dat 
onder deze Administratie, onder voorwaarde dat bet Kej
zerlijke of andere Gouvernement bereid zal zijn tot be
taling van een gedeelte van bet jaargeld, berekend inver
band met en op den basis van den duur van employment, 
onder zulk Gouvernement, in overeenstemming met eenige 
bepaling, welke da.aromtrent van kracbt moge zijn in den 
Dienst waaruit bij werd overgeplaast op den datum van 
de overplaatsing. 
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vice a.t the time of the transfer. Any liability thereby 
imposed on the Fund over and above the liability in respect 
of the 1nember'.s actual period of membership shall be met 
out of revenue. 

(b) If the Imperial or other Government is prepared so 
to contribute but on a period shorter than the whole period 
of the person's employment under that Government, such 
shorter period shall in that case be taken to be for pension 
purposes the member's period of employment under that 
Government. 

(c) If the Imperial or other Government is not pre
pared to make any contribution to the pension of a servant 
transferred a.s aforesaid, any pension which may under 
this Chapter be granted to such member shall be based 
solely on hjs period of employment under the Administra
tion. 

Provision in case of persons transferred to service of 
another Government after fixed date. 

44. When, after the fixed date, a member is, with the 
consent of the Administration, transferred to the service 
of any South African Government or Administration, or 
the Imperial Government, or any British Colony or pos
session, the following provisions shall apply :-

(a) If the member's period of men1bership is less than 
ten years, his contributions shall be returned to hin1 
without interest and he shall have no further claim 
upon the Fund. 

(b) If the member's period of 1nembership is ten years 
or more, and if the Government to whose service he is 
transferred agrees to include his period of pensionable 
employment with the Administration in calculatinO' 
his pension on his ulti1nate retirement his contri~ 
butions (exclusive of any additional c~ntributio.ns 
which shall be refunded to him without interest) may 
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Eenige verplichting daardoor het Fonds opgelegd, over 
en hoven de verplichting in verband met den werkelijken 
diensttijd van het lid, zal uit de spoorweginkomsten wor
den bestreden. 

(b) Wanneer het Keizerlijk of ander Gouvernement be
reid zal zijn aldus bij te dragen, doch over een tijdduur, 
korter dan de geheele periode van het employment onder 
dat Gouvernement van zulk een persoon, dan zal zulke 
korter periode in aanmerking komen voor de pensioen
berekening als de diensttijd van employment van den per
soon onder dat Gouvernement. 

(c) \Vanneer het Keizerlijk of ander Gouvernement niet 
bereid is eenige bijdrage tot het pensioen van een overge
plaatsten ambten:1ar of beambte te doen, dan zal eenig 
pensioen of ander voordeel in dit Hoofdstuk beschreven-, 
enkel en aileen op den duur van zijn employm,ent in den 
dienst der Administratie gebaseerd worden. 

Voorziening in het geval van overplaatsing in den dienst 
van een ander Gou-cernement na den vastgestelden 

datum. 

44. vVanneer na den vastgestelden datum eenig lid, on
der goedkeuring van de Administratie, wordt overgeplaatst 
in den dienst van eenig Zuid Afrikaansche Gouvernement 
of Administratie, of het Keizerlijk Gouvernement, of 
eenige Britsche Kolonie of bezitting, dan zullen de volgen
de bepalingen geldig zijn :-

(a) \Vanneer de tijdduur van het lidmaatchap min
der dan .tien jaar heeft geduurd, zullen de door hem 
gestort.e bijdragen, zonder bijherekening van intrest. 
worden gerestitueerd, en zal het lid geen verdere aan
spraak op het Fonds kunnen doen gelden. 

(b) vVanneer het lidmaatschap langer dan tien jaar 
heeft geduurd, en indien het Gouvernement, in wiens 
dienst hij is overgeplaast, er in toestemt den duur van 
zijn employment onder pensioenreehten, onder de Ad·· 
ministratie in de berekening van zijn pensioen op te 
nemen, kunnen de door hem gestorte bijdragen tot 
het Fonds, uitg~zonderd eenige additioneele contribu
tien welke aan hem zonder bijberekening van intrest 
zullen worden gerestitueerd, in het Fonds blijven, en 
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be reta.ined in the Fund and, on his reaching the age 
of superannuation a,pplicable to him if he had re,main
ed in the Service, or on his ultimate retirement 
(whichever event is the later) the Fund shall contri
bute towards any pension granted by such Govern
ment an annuity calculated in accordance with this 
Chapter, but based on his actual period of pensionable 
mnployment under the Administration. If he leaves 
the employment of such Government for any other 
cause his contributions shall be returned to him. If 
he dies, they shall be returned to his legal represen
tative. In the absence of any such agreement or if 
the member so desires, he shall be treated in all re
spects as if he had voluntarily retired from the Ser
vice. 

Ad1nission of females to the Fund. 

45. If it is decided a,t any date hereafter to admit 
females as members of the Fund (which the Board is here
by authorized to do) it may make such special rules and 
provide such scales of contributions and pensions as may 
Dt: '<;;Sary, provided that any such scales Shall be ap
proved by an a,ctuary before adoption. 

(4) FINANCIAL. 

Accounts of the Fund. 

46. (1) The Chief Accountant of the Administration 
shall cause full and true a:ccounts to be kept, showing 
separately for each division of the Fund--

· (a) aU sums of money received or due and disbursed 
or payable in respect of me1nbers and particulars of 
the matters and things for which such sums of money 
have been rec.eived or disbursed; 

(b) the time of commencement of membership and 
amounts and dates of payment of all contributions 
together with all. chronological and other particular~ 
necessary to admit of proper accounts of the divisions 
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wanneer hij den leeftijd van pensioneering, welke on
he;m van toepassing is, bereikt heeft, wanneer hij in 
den dienst zou zijn gebleven, of bij zijn definitief uit. 
den dienst treding, of welke van deze omstandigheden 
de laaste zal zijn, zal bet Fonds bijdragen tot eenig 
jaargeld door zulk Gouvernement toegestaan, en we1 
voor zulk een bedrag als gebaseerd zal zijn op de be
palingen van dit Hoofdstuk. en in verhouding tot de 
wettelijke periode van employment onder pensioen
rechten onder de Administratie. Ingeval hij den 
dienst onder zulk Gouvernement wegens andere rede
nen verlaat, zullen zijn bijdrag.en worden geresti
tueerd ; wanne,er hij sterft zullen die aan zijn wettige 
erfgenamen worden uitgekeerd. \Vanneer tot zulk 
een overeenkomst zal zijn gekomen, of wanneer bet 
lid zulks begeert zal hij worden behandeld also£ hij 
vrijwillig en naar vrij.e keuze den dienst had veda
ten. 

Toelating van vrouwen tot het Fonds. 

45. Indien het zal worden be.sloten op een later te be
palen tijdstip, om vrouwen als leden van bet Fonds toe 
te Iaten, dan zal de Directie zulke bijzondere regula ties 
O:pmaken en zulke tabellen van bijdragen en pensioenen 
daarstellen, als dan noodig zullen blijken voorbehoudende: 
dat zulke tabellen zullen worden onderworpen aan de goed
keuring van een actuary a.lvorens zij als van kracht zijnde 
kunnen worden beschouwd. 

(4) FINANCIEEL. 

Verantwoording van het Fonds. 

46. (1) De Chief Accountant van de Administratie zal 
er voor zorgen dat betrouwbare boeken zullen worden bii
gehouden, die afzonderlijk voor elk afdeeling de ware toe
stand van zaken zullen weergeven zooals-

(a) aile geldelijke bedragen ontvangen (of te ontvan
gen) en uitgegeven (of nit te geven), in verband staan
de met lidmaatschap van bet Fonds, en omtrent zaken 
en dingen waarvoor zulke bedragen zijn ontvangen 
of uitgegeven. 
(b) De datum van begin van lidmaatschap en reke
ningen en data van betaling van alle bijdragen, als
ook de chronologische en andere . bijzonderheden. 
noodig om de eigenaardige aangelegenheden 
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of the Pund being kept in accordance with this Chap
ter and the regulations and to admit of an actuarial 
valuation of the Fund to be made at any time; 

(c) all sums of money due to or from other adminis
trations in respect of Joint Service pensions or other 
pensions partly payable by another administration or 
Government ; 

(d) all amounts due to or from the Administration in 
connection with the Fund; 

(e) all other n1atters provided for or contemplated in 
this Chapter and the regulations. 

For the purpose of such accounts, when a n1ember is 
transferred from one division of the Fund to the other, 
twice the a.mount of his contributions accumulated at five 
per cent. compound interest shall be transferred from the 
one division to the other and thereafter any contributions 
shall be paid into the other division. 

(2) The Chief Accountant shall cause the books and 
accounts of the Fund to be balanced up to the thirtieth 
day of June in every year and a balance-sheet to be made 
up showing the assets and liabilities of the Funcl at the 
date when such balance-sheet is framed. 

(3) The balance-sheet shall be signed by the Chief 
Accountant, and audited and thereafter countersigned by 
the person auditing the railway accounts and shall be 
distributed a,mong all the members. 

Quinquennial valuation of Fund. 

4 7. (1) The Fund shall be val ned and reported upon a,s 
at the thirtieth day of June next succeeding the expiry 
of five year~ from the fixed date and at the expiry of every 
further penod of five years by an actuary appointed by 
the Board. rrhe actuary shall report direct to the Board, 
and in his report- shall indicate such changes (if any) as 
are necessary to maintain the :B,und in a sound financial 
position. 
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van de afdeelingen van het Fonds afzonderlijk te kun
nen boekstaven, in overeenstemming met de bepalin
gen van dit Hoofdstuk, en om den actuary in staat 
te stellen op ieder oogenblik een staat van baten, be
zittingen en lasten te kunnen opmaken ; 
(c) alle geldelijke bedragen schuldig aan, of te ont
vangen van andere Administratien ten opzichte van 
Samenwerkenden Dienst pensioneering, of andere 
jaargelden en gedeeltelijk te betalen door een andere 
Administratie of Gouvernement ; 
(d) alle rekeningen schuldig aan of verschuldigd door 
de Administratie in verband met het Fonds; 
(e) alle andere aangelegenhed.en waarin is voorzien, of' 
welke zijn behandeld geworden in dit Hoofdstuk. en 
in de bestaande dienstorders. 

Voor het opmaken van zulke rekeningen in die gevallen 
wanneer een lid is overgeplaatst geworden van de eene· 
klas van het Fonds naar de andere, tweemaal het totaal 
van zijn bijdraden, verhoogd met intrest op intrest tegen 
den maatstaf van 5 procent zal worden getransporteerd 
van de eene naar de andere klas, en eenige latere bijdragen 
zullen worden geboekt in het credit van die andere klasse. 

(2) De Chief Accountant zal er voor zorgen dat de 
boeken en de rekeningen van het Fonds zullen kunnen 
worden afgesloten op den 13den Juni van elk jaar, en dat
een balans wordt opgemaakt, aanwijzende de baten en 
la.sten van het Fonds, op genoemden datum. 

(3) Deze balans zal worden geteekend door den Chief" 
Accountant, en daarna gecertificeerd door den persoon 
die de spoorweg-rekening verifieert, en een afschrift daar
van zal aan de leden worden toegezonden. 

Vijfjarige valuatie van het Fonds. 

4 7. (1) Het Fonds zal worden geinventariseerd en daa.r
omtrent rapport worden uitgebracht op den 30sten dag van 
Juni, het eerst volgende na het verloopen van een tijdvak 
van 5 jaar van af den vastgestelden datum, en telkens 
weer op dien datum na verloop van telkens 5 jaar, en door· 
een actuary, daartoe aangesteld door de Directie. De 
actuary zal zijn rapport aan de Directie uitbrengen, en 1n 

dat rapport aanwijzigingen doen omtrent zulke maatrege
len als hen1 noodzakelijk voorkomen om het Fonds in een 
gezonde financie.ele positie te handhaven 
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(2) If the actuary's valuation shall disclose a surplus 
beyond the requirements likely to a.rise under this Chapter 
-or any amendment thereof or regulations made thereunder, 
the benefits shall be increased or the contributions shall 
be reduced in such manner as the Board and four-fifths of 
the members shall agree; but if his valuation shall dis
dose a deficiency, such deficiency shall be met. if neces
sary, in such fair and equitable manner as may appear to 
the Board to be reasonable, but no person to whom a pen
sion has been grant.ed shall have the :same reduced, or be 
-called upon to refund any amount already received. 

(3) The wishes of all the 1nembers shall be ascertafned 
by ballot in such manner as the Board may determine, 
'before any change is made in the scales of pensions or 
rates of contribution, or whenever any question arises in 
-connection with the Fund which is, in the opinion of the 
Board, of sufficient importance to justify such action being 
taken. 

Cost of administration of Fund to be borne by revenue. 

48. 'l1he business of the Fund shall be conducted by 
:means of the staff of the Administration and the cost of 
.administering the Fund, and of any actuarial investiga
.tions and matters incidental thereto shall be borne by the 
Administration out of revenue. 

CHAP'rER IV. 

PENSIONS OF TRANSFERRED SERVANTS. 

Description of transferred servants and manner of 
determining claim to be so. 

49: (1) Any ra~lw~y servant who was a contributor to a 
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(2) Als bet rapport van den actuary aantoont dat er een 
overschot is boven en over de geldelijke verplichtingen 
door het Fonds aangegaan, onder de bepalingen van dit 
Hoofdstuk of van dienstorders, be trekking op de las ten 
van het Fionds hebbende, dan zullen de voor
deelen aan het lidmaatschap van het Fonds 
verbonden worden uitgebreid, of de bijdragen 
tot het Fonds verminderd worden op zulke wijze als de 
Directie en vier-vijfde van het aantalleden zullen bepalen; 
maar ingeval het rapport een mogelijk tekort zal bloot
legg.en, zal met zulk een tekort worden gehandeld op een 
manier als door de Directie als billijk en redelijk zal wor
den beschouwd, doch in geen geval zal eenige persoon 
a an wien een pensioen is toegekend geworden minder pen
sioen ontvangen, of betzelve verminderd of hem opgelegd 
worden eenige restitutie te· doen van bedragen alr:eeds ont
vangen. 

(3) Aile wenschen van de leden die de welvaart van het 
Fonds kunnen bevorderen, zullen worden onderworpen aan 
en beslist worden door loting, op zulke wijze als 
de Directie nader zal bepalen, alvorens eenige veran
dering wordt gemaakt in het systeem van pensioen-toe
kenning of in den maa tstaf van bij drag en ; of wanneer 
eenig vraagstuk zal rijzen, in verband met het Fonds, dat 
door de Directie gewicht:g genoeg wordt beschouwd, om 
aldus te worden beslist. 

Administratiekosten worden uit de spoorweg
inkomsten bestreden. 

4-8. De vVerkzaamheden verbonden aan het beheer en de 
administratie van het Fonds zullen worden verricht ~or 
de ambtenaren van de Administratie daartoe aangewezen, 
en de kosten daardoor veroorzaakt, alsmede de fooien van 
tijd tot tijd aan de a·ctuaries verschuldigd, worden betaald 
door de Administratie en genom en uit de kas der spoor· 
weginkomsten. 

HOOFDSTUK IV. 

JAARGELDEN VAN OVERGEPLAATST PER
SONEEL. 

Beschrijving van overgeplaatst personeel en 
beslissing omtrent zijn rechten. 

49. (1) Eenige soorwegambtenaar of beambte, die bij
droeg a an een pensioenfonds, t.erwijl ~ij in dienst was~ 
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Service, the Cape Government Railways, the Cape Colony 
Harbour Boards or the Orange Free State Railways ahd 
was transferred under competent authority to the old 
Administration, shall be entitled to reckon the whole of 
his employment with any such service, board, or railways, 
and with the old Administration and with the Administra
tion as continuous for purposes of pension and widow's 
pension and shall enjoy the pension rights defined in this 
Chapter, provided the Government of the Cape Colony 
agrees to bear such proportion of the pension ultimately 
payable as was earned by such servant while in such em
ployment according to Regulation six, Section III, Chap
ter G, of the Cape Civil Service Regulations set forth in 
the Second Schedule to this Act. 

(2) The Board or other authority acting on its behalf 
shall examine the claim of any applicant to be treated as a 
transferred servant. shall thereafter prepare a list of trans
ferred servants and give written notice to every rail way 
servant who is included in it, that he is entitled to the 
rights conferred by this Chapter on compliance with its 
~onditions and is subject to all its obligations. 

Contributions by transferred servants. 

50. Contributions as hereinafter provided shall be col
lected from each transferred servant from the date of the 
-cessation of his contribution to the Cape Civil Service Pen
·sion Fund or the Orange Free State Pension Fund (as tho 
case may be) ; nrovided that, in the case of a. transferre<l 
servant who left the Orange Free State Railways durin.-r 
the hostilities between the Imperial Government and th~ 
Government of the Orange Free State and was afterwards 
-employed by the Imperial lVIilitary Railways, no contri
butions shall be collected for the period from the date of 
his leaving the Orange Free State Railways to the date of 
his. joining the Imperial l\1ilitary Railways, but such 
penc:d shall nevertheless be reckoned as employment for 
penswn. 
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onder de "Cape Ci-vil Service," de "Cape Government 
Railways," de "Cape Colony Harbour Boards" of de 
··orange Free State Railways," en welke onder goed
keuring van bevoegde autoriteit bij de oude Administratie 
werd overgeplaatst, zal gerechtigd zijn het geheele em
ployment onder zulke dienst, directies van spoorwegen, en 
onder de onde Administratie en onder de Administratie als 
<mafgebroken te beschouwen in verband met eigen pen
sioen en pensioen voor zijn weduwe en hij zal alle pen
sioenrechten van dit Hoofdstuk genie ten, onder voorbe
houd dat het Gouvernement van de Kaap Kolonie er in 
toestemt zulk een gedeelte van het pensioen uiteindelijk 
nit te keeren als was verdiend door zulk een ambtenaar of 
beambte tijdens zulk employment overeenkomstiP" ''Regu
lation Six, Section III, Chapter G," van de "Cape Civil 
Service Regulations,'' neergelegd in de Tweede Scheel ule 
van deze Wet. 

(2) De Directie of andere autoriteit, in haar plaats ge
machtigd, zal het recht van eenige applicant om te wor
den behandeld als een overgeplaatste ambtenaar of bea ... Itbte 
onderzoeken, zal daarna een lijst van overgeplaatste 
ambtenaren en beambten opmaken en kennis in ge
schrifte aan elke spoorwegambtenaar ·of beambte die 
daarop voorkomt, d.oen toekomen, ten effecte dat 
hij gerechtjgd is tot de voordeelen in dit Hoofdstuk 
beschreven, in geval hij zich vereenigt met de voorwaarden 
en zich onderwerpt aan de verplichtingen. 

Contributien van overgeplaatst personeel. 
50. Bijdragen, als hierna zullen worden omschreven, 

.zullen worden geind, van elke overgeplaatste amhtenaar 
of beambte van af den datum dat zijn bijdragen tot het 
"Cape Civil Serv~ce Pension Fund" hebben opgehouden, 
onder clien verstande, dat in het geval van een overge
plaatste ambtenaar of beambte die de Oranje Vrijstaat 
Spoorwegen tijdens de vijandelijkheden tusschen het Im
periale Gouvernement en het Gouvernement van den 
Oranje Vrijstaat heeft verlaten en die daarna in dienst werd 
genomen door de Imperiale l\1ilitaire Spoorwegen, geen 
contributies zullen worden geind, van af den datum van 
het verlaten van de Oranje Vrijstaat Spoorweg:en tot op 
den datum van zijn in dienst treden bij de Imperiale Mili
taire Spoorwegen, doch zulke peri ode zal desniettegen
staande worden gerekend als diensttijd voor pensioen. 
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Rate of contributions. 

51. (1) Every transferred servant shall contribute in 
respect of pension at the rate of three per cent. per annum 
of his pensionable emoluments and the contributions shall 
be collected monthly by deduction frorn such emoluments; 
provided that, in the case of fees receivable by a servant 
which cannot be diefinitely ascertained, the deduction shall 
be made upon the average net amount of such fees 
received annually during the three years immediately 
preceding. 

(2) In any case in which the pensionable emoluments 
vary from month to month the monthly contribution to be 
made by the servant shall be calculat.ed on one-twelfth of 
that sum, which, in the opinion of the Board, would fairly 
represent the amount of his pensionable emoluments for a 
whole year. 

Benefits to widow and children. 

52. (1) If any transferred servant die while in the Ser
vice before his retirement on superannuation, leaving a 
widow or one or more minor children, it shall be lawful 
for the Board to grant to such widow or minor children 
an amount equal to the tot11.l contributions of such servant 
under this Chapter. 

(2) If any transferred' servant to whom any pension has 
been granted on his retirement, dies, lea,ving a widow or 
a minor child or minor children, before the aggregate 
amount paid or nayahle to him a.s pension has become 
equal to the total a.mount contributed by him, it shall be 
lawful for the Board to grant to such widow or minor child 
or children an a.mount equal to the excess of such total 
contributions over the total amount paid or payable to 
him, as pension, up to the date of his death. 

Age of superannuation. , 
f53. (1) A trans~erred servant who is a telegraphist, 

dnver, firel:nan, guard, or shunter and' who ·shaH have at
tained ~he age of fifty, may be required to retire on super
annuatwn. 
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M aatstaj voor contributien. 
51. (1) Elke overgeplaatste ambtenaar of beambte zal 

bijdragen, betrekkelijk zijn pensioen, tegen den n1aat
staf van drie procent per jaar van zijn traktem.ent onder 
pensioenr.echten en de bijdragen zullen maandelijks, door 
middel van inhoudingen op zijn traktement, worden geind; 
onder voorbehoud dat, in bet geval van geldelijke beloonin
gen, ontvangen door den geemployeerde, welke niet on
der de gewone traktementen kunnen gerangschikt worden, 
de inhouding zal gedaan worden over bet gemiddelde net
to bedrag van zulke geldelijke belooningen, jaarlijks ont
vangen, gedurende de drie voora.fgaande jaren. 

(2) In eenig geval waarin de traktementen onder nen
sioenrechten van maand tot maand veranderen, zal de 
maandelijksche bijdrage van den geemployeerde gesteld 
worden op een-twaalfde van zulk een bedrag' als door de 
Directie wordt gea.cht zijn bezoldiging met pensioenrecht 
over een geheel jaar te zijn. 

Voordeelen aan weduwen en kinderen. 
5'2. (1) Indien eenig overgeplaatste a;mbtenaar of be

arnbte sterft tijdens den dienst en v66r zijn leeftijd van 
pensioneering, en een wed'uwe en een of meer minderjarige 
kinderen nalatende, dan zal de Directie gerechtigd zijn 
aan zulke weduwe of minderjarige kinderen een bedrag, 
gelijk aan bet totaal van de bijdragen, door den overledene 
gedaan, uit te keeren. 

(2) Indien eenig overgeplaatste ambtenaar of beambte, 
aan wien pensioen is verleend na zijn uittreden uit den 
dienst, sterft, een weduwe of een of meer minderjarige 
kinderen nalatende, voor dat de gezamenlijke bedragen aan 
hem betaald of te betalen, gelijk zijn aan bet totale bedrag 
van zijn gedane contributien, dan is de Directie gerechtigd 
aan zulk een weduwe of minderjarig kind of kinderen een 
bedrag uit te keeren, gelijk aan bet meerdere van dat tot'lal 
van contributien over bet totaal pensioen aan he.m uitbe
taald, of te beta.Ien, tot aan den datum van zijn dood. 

Leejtijd voor pensioneering. 
53. (1) Van een overgeplaatste ambtenaar of beambte, 

zijnde een telegra.fist, machinist, stoker, conducteur of 
rangeerder, en die den leeftijd van 50 jaar zal hebben be
reikt, kan worden verlangd, dat hij den dienst verlaat on
der genot van pensioen. 
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(2) Any other transferred servant may be required to 
retire on superannuation a.s soon as he shall have attained 
the age of sixty. 

(3) Save as is in this Chapter hereinafter provided, no 
pension shall be granted to any transferred servant under 
the age of sixty or, in the case of telegraphists, engine
drivers, firemen, guards, and ~shunters under the age of 
fifty, unless it appears frmn such medical certificate as the 
Board' may prescribe that he is incapable from infirmity 
of body or mind of discharging the duties of his office and 
that such infirmity is likely to be permanent. 

Persons to whorn pensions shall not be paid. 

54. (1) No transferred servant who is dismissed for 
fraud or misconduct, or who voluntarily retires from the 
Service on grounds other than those set forth in sub-sec
t~on (3) of section fifty-three shall be entitled to a pen
siOn. 

(2) Save as in this Chapter is excepted no pension may 
be granted to any transferred servant who is not required 
to give his whole time to the Service. 

Scale of pension. 

55. Subject to the provisions of this Chapter the pension 
which may be granted to any transferred servant shall be 
as follows:-

(a) to a servant whose period of employment for pen
sion purposes is less than ten years, a gra.tuity not 
exceeding the amount arrived at by allowing one 
month's pensionable emoluments for each completed 
year of employment; 

(b) to a servant whose period of employment for pen
sion purposes is ten years, an annuitv of tm1-sixtieths 
of such emoluments; and in like m~nner a further ad
dition to the annuity at the rate of one-sixtieth in re
spect of each additional year of employment until the 
completion of ~ period of e~ployment of forty years, 
when ~~ annmty of forty-~Ixtieths may be granted; 
no additiOn shall be made In respect of any period of 
employment over forty years. 
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(2) Van eenige andere overgeplaatste ambtenaar of be
ambte kan worden verlangd dat hij den dienst verlaat onder 
genot van pensioen, zoodra bij den leeftijd van zestig iaar 
zal bebben bereikt. 

(3) Bebalve waar bet in dit Hoofdstuk is bepaald, 
geen pensioen zal worden toegekend a.::~n eenige overge
plaatste ambtenaar of beambte onder den leeftijd van 
zestig jaren of, in bet geval van telegrafisten, macbinisten. 
stokers, eonducteurs ~ en rangeerders, onder den leeftijd 
van vijftig jaren, tenzij bet blijkt uit zulke doktercertifica
ten, als door de Directie zullen worden verlangd, dat bij 
ongescbikt voor den dienst is geworden, wegens zwakbeid 
van licbaam of geest en dat zulk gebrek waarscbijnlijk 
voortdurend zal zijn. 

Personen aan wien geen pensioen zal worden uitbetaald. 
54. Geen overgeplaatste ambtenaar of beambte die ont

slagen is, wegens misbruik van vertrouwen of wangedrag, 
of die den dienst vrijwillig beeft verlaten om redenen an
ders dan beschreven in sub-sedie (3) van artikel drie en 
vijftig zal recbt bebben op een pensioen. 

(2) Bebalve de uitzonderingen, als in dit Hoofdstuk be
paald, zal geen pensioen mogen worden toegekend aan 
eenige overgeplaatste ambtenaar of· beambte van wien 
niet verlangd wordt, dat bij al zijn tijd aan den dienst 
wijdt. 

!VI aatstaf van het pensioen. 
55. Onderworpen aan de be paling en van dit Hoofdstuk 

~al bet pensioen, dat aan eenige overgeplaatste ambtenaar 
()f beambte zal worden toegekend, zijn als volgt-

(a) aan een ambt.enaar of bea.mbte wiens diensttijd 
onder pensionrecht minder is dan tien jaren, een 
gratificatie, een bedrag van~ een maand traktement 
onder pensioenrecbt voor elk compleet dienstjaar niet 
te boven gaande ; 
(b) aan een ambtenaar of beambte wiens diensttijd 
onder pensioenrecbt tien jaren bedraagt, een jaargeld 
van tieu-:-zestigste van zijn traktement onder pensioen
recbt; en op gelijke wijze een verdere bijvoeging tot 
bet ja.argeld' tegen den maatstaf van een-zestigste voor 
elk verder dienstjaar tot aan bet maximum van veertig 
jaar, wanneer een jaargeld van veertig-zestigste za1 
w0rden toegekend ; geen verdere bijvoeging zal ge
scbieden voor diensttijd over veertig jaren. 

BB 
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Retirement owing to injury or permanent ill-health. 

56. (1) A transferred servant who is compelled, before 
his period of employment is. t~n years, to leave th~ Service 
by reason of severe bGdily InJury or permanent 1ll-~ealth 
o.cca.sioned without his own default while engaged 111 the 
discharge of his official duties, may be granted a gratuity 
not exceeding the amount arrived at by allowing three 
months' pensionable emoluments for every year. of pen
sionable employment or an annuity not exceeding ten
sixtieths of such emoluments. 

(2) Any transferred servant, who is compelled from 
permanent infirmity of mind or body, to leave the Service 
before his period of employment is ten years, may be 
granted such gratuity as the Board may think proper, but 
not exceeding an amount .arrived at by allowing one 
month's pensionable emoluments for ea.ch year of pension
able employment. 

Gratuity to widow or dependents of deceased servant 
killed in discharge of duty. 

57. If any transferred servant die from bodily injury, oc
casioned without his own default, while engaged in the dis
charge of his official duties it shall be lawful for the Board 
to grant to the widow or children of such person, or, if 
dependent on him for their maintenance, to his parents, or 
brother, or sister, a gratuity not exceeding an amount 
arrived at by allowing one month's pensionable emoluments 
for each year of pensionable employment; provided that if 
such gratuity appear to the Board to be inadequate to meet 
the circumstances o:f any particular case it may grant a 
gratuity not exceeding one year's pensionable emoluments. 

Compensation for abolition of offiice, etc. 

58. (1) It shall be lawful for the Board to grant by way 
of c.ompensation for loss of office or post, to any tra'nsferred 
servant reti~r;g or removed from the Service in consequence 
of the abo!Ition of s"?-ch offic~ or po~t, such special annuity 
(not exceedmg two-thuds of his pensionable emoluments) as 
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Ontslag wegens verwonding of ziekte. 
56. (1) Aan een overgeplaatste ambtenaar of beambte, 

die verplicht is den dienst te verlaten, alvorens hij tien 
dienstjaren heeft ge-eindigd, wegens ernstige lichamelijke 
verwonding of voortdurende zwakke gezondheid, veroor
zaakt door invloeden, niet van zijn wil afhankelijk en wijl 
hij werkzaam was in de uitoefening van zijn dienst, kan als 
gratificatie een bedra.g van drie maanden trakt,ement on
der pensioenrecht, voor ieder dienstjaar onder pensioen
recht niet te hoven gaande, worden uitgekeerd of hem een 
jaargeld, tien-zestigste van zulk traktement bedragende, 
worden toegekend. 

(2) Eenige overgepla.atste ambtenaar of beambte, die 
verplicht is den dienst te verlaten wegens voortdurende 
zwakheid van lichaam of geestvermogens, alvorens hij een 
tienjarigen diensttijd heeft ge-eindigd, kan zulke gratifi
catie worden uitgekeerd als de Directie billijk zal oordee
len, maa,r bet bedr.ag zal niet meer mogen zijn dan een 
maand traktement onder pensioenrecht voor elk dienstjaar 
onder dat recht. 

Gratificatie aan weduwen of nabestaanden van employees, 
gedood tijdens dienstuitoejening. 

57. Indien eenig overgeplaatste a,mbtenaar of beambte 
sterft tengevolge van lichamelijke verwonding, hem toege
bracht zonder eigen schuld, tijdens de uitoefening van zijn 
dienst, zal de Directie gerechtigd zijn aap de weduwe of 
kinderen van zulk een persoon of, ingeval zij voor hun 
onderhoud van hem afhankelijk waren, aan zijn ouders, of 
broeder of zuster een gratificatie, bet bedrag van een 
maand traktement onder pensioenrecht voor elk dienstjaar 
onder dat recht uit te keeren; onder dien verstande, dat, 
wanneer bet de Directie voorkomt, dat deze gratificatie 
niet voldoende overeenkomstig de bijzondere omstandig
heden van elk bijzonder geval zal zijn, een gratifi.catie, ge
lijk aan niet meer dan een jaar traktement onder pensioen
reeht door haar kan toegekend worden. 

Oompensatie in geval een betrekking wordt opgehct:en. 
58. (1) De Directie zal gerechtigd ?:iin bij wijzc van 

compensatie voor bet verliezen van betrekking of post aan 
eenige overgeplaatste ambtenaar of beambte, ontslagen 
uit den dienst tengevolge van de opheffing van zulke be
trekking of post, zulk bijzonder jaargeld (twee-derde van 
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on a full consideration o£ the circumstances of the case the 
Board may think just and reasonable; provided that such 
annuity shall not exceed the amount which 
might be granted if one-third of the period 
of pensionable employment were added thereto; 
provided further that the number of years to be 
added shall in no case exceed such number as would, if 
added to the actual age of the person retiring or removed, 
amount to sixty-five years. 

(2) If any transferred servant be found to be unfit from 
physical or any other causes to discharge efficiently the 
duties of the particular office or post which he is filling, or 
i-E it should he found necessary to remove any such servant 
in order to facilitate improvements in the organization of 
the department to which he belpngs by which greater effi
rienry and economy can be effected, it shall be lawful for 
the Board to, if such servant's period of pensionable emplo:v:
ll1!mt is ten years or more, place him on temporary pension 
pending .the occurrence of a suitable vacancy, on the same 
s~ale as in section fifty-five is provided for servants with 
that period of pensionable employment or if his 
period of · employment is less than ten years, 
may dispense with his r;ervices upon the payment of 
a gratuity of one month's pensionable emoluments for each 
year of employment; provided that whenever such tempor
ary pension has been continued for a period of five years, 
no such transferred servant shall be recalled to duty. 

Pension in case of tTansferred serliants beina re-appointed 
after retirement. 

59. (1) If a transferred servant who has been granted an 
annuity in consequence of his having retired from the Ser
vice on the ground of age, infirmity, or other cause, or who 
has been granted compensation for past service in' conse
quence of a reorganization or reduction of establishment 
be appointed to· fill any office or post in the Service ~~ ·~ 
public office else~here, of which the whole or any part of 
the emoluments Is payable out of the Imperial revenue, or 
the revenue of the- Orange River Colony, or of the Trans-
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zijn traktement onder pensioenrecht niet. te hoven gaande) 
toe te kennen, als de Directie, na overweging van de om
standigheden, redelijk en rechtvaardig oordeelt; onder 
voorbehoud dat zulk jaargeld het bedrag' aat had kunnen 
worden toegekend, indien een-derde van den diensttijd 
onder pensioenrecht daarbij gevoegd werd, niet zal over
schrijden; verder voorbehoudende, dat het toe te voegen 
a an tal jaren in geen geval meer zal zijn dan zulk a.antal, 
a Is zou, indien toegevoegd aan den werkelijken leeftijd 
van den ontslagene, deze tot vijf-en-zestig jaren. opvoe
ren. 

(2) Indien een overgeplaatste ambtenaar of beambte 
wegens natuurlijke of andere oorzaken onbekwaam voor 
het waarnemen van de aan hem toevertrouwde betrekking 
of post wordt be von den·, ook indien het noodig is een per
soon te ontslaan tengevolge van vereenvoudigde organisa
tie van het departement, waartoe hij behoort, waardoor 
zuinigheid en werkkra.cht wordt bevoordeeld, dan is de 
Directie gerechtigd, indien de diensttijd onder pensioen
recht van zulk een ambtenaar of beambte tien of meer 
jaren beloopt, bern op tijdelijk pensioen te stellen, 'totdat 
een hem passende va.cature open komt, op de schaal als 
in artikel vijf-en-vijftig is uitgelegcl voor personeel, met 
-denzelfden diensttijd onder pensioenrecht, of, indien zijn 
diensttijd minder dan tien jaren bedraa.gt., kan de Directie 
besluiten, niet me.er van .zijn diensten gebruik. te maken 
en hem een gratificatie uitkeeren, gelijk aan een maand 
traktement onder pensio·enrecht voor elk dienstjaar, onJer 
dien verstande, dat ingeval het tijdelijke pensioen vijf 
jaren geduurd heeft, zulk een ongeplaatst ambtcnaar of 
beambte niet meer tot den actieven dienst geroepen mag 
worden. 

In gerallen waar oz:ergeplaatst personeel wordt herbenoemd 
na ontslag. 

59. (1) ~Tanneer een overgeplaatste "'ambtenaar of be
ambte, aan wien een jaargeld is toegekend ge\vorden ten
gevolge van zijn ontslag op den grond van onderdom, 
zwakte of andere oorzaak of aan wien compensatie is toe
gckend ~:teworden voor bewezen chenstt>n in verbancl met 
reorganisat'e of imkrimping van dienst, is a.ange-

·f?telcl geworclen in een betrekking of post in den dienst of 
1 n een publiek kantoor, \vaar dan ook, en het trR kten1ent 
nan die betrekking verbonden geheel of gedeeltelijk uit cle 
T mperiale ontvangsten of uit de ontvangsten van de 
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vaal, or of any other Colonial Government, or of any Har
bour Board of the Cape Colony, such annuity shall cease 
to be paid for any period subsequent to such appointment 
if the annual amount of such emoluments be equal to those· 
oi the office or post formerly held by him in the Service, and 
if the emoluments be not equal to those of such office or
post, then only so much of the annuity shall be continued 
as would, with the emoluments of his new appointment, be 
equal to the emoluments drawn by him in such office or 
post. 

(2) Any transferred servant who has been reappointed to· 
an office or post in the Service as mentioned in sub-section 
(1), may, on his ultimate retirement, be granted an annuity 
not exceeding forty-sixtieths of his pensionable emoluments: 
based on such periods of actual employment before and 
after his temporary retirement, precisely as if such periods 
had been continuous employment; provided that if such an
nuity, so calculated, be less than that granted to him on his 
temporary retirement, he shall be entitled to receive his 
former annuity and in such case he shall also be entitled to· 
a refund of the contributions (if any) in respect of pension 
made after the date of such temporary retirement. 

Increases of pensions for special reasons. 

60. It shall be lawful for the Board, with the assent of· 
the Governments of the Orange River Colony and of the· 
Transvaal, to grant to a transferred servant an annuitv or a 
gratuity of greater amount than the amount which inight 
be awarded to him under any preceding section of this Chap
ter when special servjces rendered by such person and re
quiring special reward shall appear to it to justify such in-
crease, but no such increased annuitv shall PXf'PPil t.hr 
emoluments drawn by such person at the time of his retire· 
ment. 

Computation of annuity. 

61. An annuity -vvhich rnay be granted to any transferred 
servant 1mdcr this Chanter sbal1 not be computed upon the 
amount of the pensionable emoluments drawn by him at th~ 

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



Sl'OOR,\VEGDIE~ST EN PENSIOENEN. 419 

Oranje Rivier Kolonie of de Tra,nsvaal of · eenig ander 
Koloniaal Gouvernement of eenige ''Harbour Board '' 
van de Kaap-Kolonie wordt betaald, zal zulk jaargeld ein
digen voor eenigen tij d a an zulke aanstelling voorafgaand, 
indien het jaarlijksch bedrag van zulk traktement gelijk 
staat met dat, hetwelk hij ontving in zi:jn vroegere betrek
king of post in den dienst en indien dat traktement niet 
relijk is aan dat van zulk een be trekking of post, zal vvor
den voortgegaan zooveel van bet jaargeld uit te keeren als 
zal te zarnen met bet trakternent van zijn nieuwe betrek
king gelijk staan met het traktement in de vroegere be
trekking of post door hem getrokken. 

(2) Eenige overgeplaatste a.rnbtenaar of bearnbte, die 
·opnieuw is aangesteld geworden in een betrekking of post 
in den dienst als is neergelegd in sub-sectie (1) mag bij 
zijn difinitief ontslag een jaargeld uitgekeerd worden niet 
grooter dan veertig-zestigste van zijn traktement onder 
pensioenrecht, gebaseerd op zulken tijd van actieven 
dienst voor en na zijn 1ijdelijk ontslag, precies als of deze 
periode een voortdurende diensttijd daarstelt;. onder dien 
verstande, dat, indien zulk jaargeld, aldus berekend, min
der zal zijn dan dat hem toegekend gedurende zijn tijdelijk 
-ontslag, hij alzoo zal gerechtigd zijn tot zijn vorig jaar
geld en zal in zulk geval ook gerechtigd wezen een resti
·tutie uitgekeerd te krijgen van bijdragen (indien hij bij
-droeg) gestort in verband met pensioen na den datum van 
zulk tijdelijk ontslag. 

V erhooging van pensioenen wegens bijzonclere reclenen. 
60. De Directie zal gerechtigd zijn, onder toestemming 

van de Gouvernementen van de Oranje Rivie.f' Kolonie en 
van de Transvaal, aan een overgeplaatste ambtenaar of 
beambte een jaargeld of een gratificatie toe te kennen van 
grooter bedrag dan dat, hetwelk mocht zijn toegekend on
der eenig voorgaand a,rtikel van dit Hoo.fdstuk, ingeval dat 
bijzondere diensten door zulk persoon gedaan zijn, die 
bijzondere belooning verdienen, indien zulks aan de Direc
tie billijk en juist toeschijnt,. dooh geen verhoogd jaargeld 
zal het bedrag van het traktement van zulk persoon, dat 
hij genoot op den datum van ontslag, mogen overtre:ffen. 

Berekening van jaargeld. 
61. Een jaargeld, onder dit Hoofdstuk toe te kennen 

aan eenigen overgep]aatsten ambtenaar of bea,mbte, zal 
niet worden berekend naa.r bet bedrag van bet traktement 
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time of his retirement unless he shall have been in the re-
ceipt of the same for a period of at least three years imme-
diately before the grant of such annuity; and if he has not 
been drawing those emoluments for that period such allow
ance shall be calculated upon the average amount of pen
sionable emoluments received by him from time to time· 
during the three years immediately preceding the com
mencement of such annuity; provided that in the case of an 
employee the annuity may, if he so desires, be calculated 
upon the average amount of emoluments received by him 
either for the three years immediately preceding his retire
ment or for the entire period of his employment. 

Absence on leave-effect on pension and contribution. 

62. (1) Any period of absence on leave with pay shall be· 
regarded as part of the period of pensionable employment 
and during such absence the transferred servant shall be· 
deemed to have drawn his full emoluments :for the purpose 
of calculating an annuity and shall be liable to make full 
contributions. 

(2) Any period of absence on leave without pay shall l11)t 

be a period of pensionable employment but no such absence~ 
shall break the continuity of employment. 

Employment to be continuous. 

63. Employment in respect of which a pension may be 
granted shall be continuous, and shall not be deemed to be 
interrupted by temporary absence owing to reorganization 
or reduction of establishment, leave of absence or other tem
porary suspension of employment not arising' from miscon-. 
duct or voluntary resignation. 

What are emoluments for purposes of pension. 

64. (1) In computing the amount of any pension the· 
term "pensionable emoluments" shall be taicen to incl~de in 
addition to salary or wages (as the case may be)-

(a) house rent or house allowance or the annual value· 
of quarters in any buildings which the servant may he· 
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·onder pensioenrecht door hem getrokken op den tijd van 
zijn ontslag, tenzij hij dat ontving gedurende drie ja.ren, 
de toekenning van het jaargeld voorafga.ande, en indien hij 
niet hetzelfde t.raktement had getrokken, gedurende die 
drie jaren, za1 zulk jaargeld berekend worden naar het ge-
middelde bedrag van traktement onder pensioenrecht door 
hem van tijd tot tijd getrokken gedurende drie jaren on
middellijk het beginnen van het jaargeld voorafgaande, 
·onder dien verstande, dat, in het geval dat een ge
·employeerde zulks verlangt, het jaa.rgeld mag worden be
rekend ove~ het g.0middelde bedrag van traktementen on
der pensioenrecht door hem ontvangen of naar de drie ja
ren, welke zijn ontslag voorafgingen, of voor zijn geheelen 
·diensttijd. 

Verlof-, invloed op pensioen en bijdragen. 
62. (1) Eenige tijd van verlof met behoud van trakte

ment zal worden beschouwd als een gedeelte van den 
diensttijd onder pensioenrecht en gedurende zulk verlof zal 
de overgeplaatste ambtenaar of beambte worden be
schouwd .actief traldement te hebben ontvangen ten op
ziehte van de berekening van zijn jaargeld, en zal hij ver
plicht zijn zijn voile contributien bij te dragen. 

(2) Eenig tijdvak van verlof zonder behoud van tralde
ment zal niet in rekening worden gebracht als zijnde een 
tijdsverloop van dienst onder pensioenrecht, doch znlke 
verloftijd zal den diensttijd niet onderbreken. 

Onafgebroken dienst. 
63. Dienst, naar aanleiding waarvan een pensioen zal 

worden toegekend, moet zijn een onafgebroken dienst en 
zal niet worden beschouwd· te zijn onderbroken door tijde
lijk ontslag, tengevolge van reorganisatie of inkrimping 
van werkkra,chten, verlof of andere tijdelijke opschorsing 
van dienst, niet zijnde bet gevolg van wangedrag of wille
keurige dienstver la ting. 

IV elk traktement in aantnerking komt voor pensioen. 
G4. (1) Bij berekening van het bedrag van eenig pen

'Sioen zal de uitdrukking "traktement onder pensioen
recht" ook beteekenen de toevoeging tot. salaris of loon (al 
·na::tr bet geval is) van-

(a) buishuur of vergoeding voor buishuur of de jaar
lijksche buurwaarde van verblijven in eenig gebouw' 
welk een ambtenaar of beambte is vergund geworden 
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allowed to occupy belonging to or hired by the Admin.., 
istration, to an extent not exceeding one:-sixth of the 
average emoluments of the office during the three years 
immediately preceding retirement; 

(b) the net amount of fees to an extent not exceeding 
one-fourth of such emoluments; 

(c) the allowed value of rations; 

(d) any other unquestionable remuneration for per
sonal service; 

but "pensionable emoluments" shall not include local allow
ances contingent on high cost of living in certain localities 
or allowance for horse-keep, or locomotion, or stationery, or 
any other allowance contingent on the particular nature and 
actual transaction of the business of the office or post and 
presumably spent in the discharge of such business; pro· 
vided that the nett amount of fees shall be obtained by de
ducting from the average gross amount of fees received dur
ing the three years immediately preceding retirement the 
average office expenses (if any) which during such three
years ·were payable by the servant himself. 

(2) In computing the amount of any pension no fractional 
part of a month and no increase of emoluments granted 

. after the date of the notice of rdirement shall be taken into 
consideration. 

Pensions to be paid on retirement from all offices. 

65. Unless the Board deem it necessary in the public in
terest or just on the ground of good service and special 
infirmity, no pension shall be granted to a transferred ser
vant holding more than one office or post, until he shalt 
retire from all the offices or po6ts held by him. 

Pensions to be calculated on actual period of employment. 

66: Save as in this Chapter is .otherwise provided every 
pens10n shall be calculated according to the actual period of 
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te bewonen en hetwelk behoort aan of is gehuurd door 
de Administratie en wel tot een bedrag niet grooter 
dan een-zesde gedeelte van het gemiddelde trakte
ment aan de be trekking, wa.arin de armbt.enaar of be
ambte is geplaatst, gedurende de laatste drie jaren, 
zijn ontslag onmiddellijk voorafgaande, verbonden; 
(b) het net to be drag van bijzondere belooningen, een
vierde van zulk traktement niet te hoven gaande ; 
(c) het toegestane waarde van rantsoenen; 
(d) eenige andere belooning voor persoonlijke dienst-
verrichting; · 

-doch "traktement onder pensioenrechten" zal niet inslui
ten lokale toelagen verleend en toegestaan in verband met 
extra kosten van onderhoud in bepaalde plaatsen of voor 
toelagen voor het onderhoud van paarden of andere mid
delen van vervoer of eenige andere toelage in verband met 
de uitoefening van plichten, verbonden aan eenige betrek
king of post, en welke bedragen worden verondersteld 
werkelijk ten behoeve van de uitoefening van die plich
ten t~e zijn uitgegeven; onder dien verstande, dat het netto 
bedrag van zulke belooningen zal worden bepaa.Id door van 
het bruto bedrag van die belooningen, ontvangen gedu
rende de drie jaren, onmiddellijk het eervol ontslag voor
.afgaande, die bedragen af te trekken, welke door den ge
employeerde zijn betaald geworden voor kantoorkosten, 
indien betaald door den geemployeerde zelven. 

(2) Bij berekening van eenig pensioen zal geen gedeelte 
van een maand en geen verhooging van traktement, toe
gestaan na den datum van de kennisgeving van ontslag, 
in aanmerking genomen worden. 

Pensioenen worden verleend na opgeven van alle 
betrekkingen of posten. 

65. Tenzij de Directie het noodig acht voor het publiek 
belang of rechtvaardig op grond van goeden dienst en bij
zondere lichaamszwa,kte, zal geen pensioen worden toe
gekend aan een overgeplaatste geemployeerde, meer dan 
een betl}ekking of post bekleedende, totdat hij al die be
trekkingen of posten zal opgezegd hebben. 

Pensioen berekend naar den tijd van actieven dienst. 

66. Behalve waar zulks in dit Hoofdstuk anders is be
paald, zal ieder pensioen berekend worden naar ·den tijd 
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employment of such person, and no a~dition shall under 
any c:rcumstances be made to such penod for the purpose· 
of calculating the amount of such pension. 

Pensions to transferred servants to be paid out of revenue .. 

67. All pensions payable under this Chapter shall be paid 
out of revenue and all contributions in respect of such pen
&ons shall be paid into revenue. 

CHAPTER V. 

PENSIONS TO vVIDOWS OF, TRANSFERRED 
SERVANTS. 

Provisions of this Chapter not to be in operation if and so 
long as an arrangement subsists between the Board 
and the Government of the Cape Colony providing for 
continuation of widow's pension contributions to 
widow's pension fund of that Colony. 

68. (1) The provisions of this Chapter shall not be in 
operation if any arrangement be entered into by 
the Administration with the Government of the Cape 
Colony, and so long as such arrangement continues, whereby 
the contributions made, in respect of widows' pensions by 
transferred servants since the date of their transfer to the 
Service shall, together with further contributions in respect 
of widow's pension, be paid by each servant to the Widow's 
Pension Fund mentioned in Act No. 32 of 1895 of the Cape 
Colony and whereby the widows of such transferred ser
vants shall be paid out of such Widows' Pension Fund pen
sions on the scale and in accordance with the provisions and 
conditions set forth in that portion of the said Act dealing 
with widows' pensions. 

(2) If no such arrangement be entered into as aforesaid 
or, if entered into, shall terminate, then the provisions of: 
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van actieven dienst van ieder persoon en onder gcen ·om
standigheden mag bij die periode eenige tijd bijgevoegd 
worden met het doel om de berekening van het pensioen 
te beinvloeden. 

P(;1uioen aan overgeplaatst personeel te tcorden betaald 
uit spoorweginkotnsten. 

67. Aile pensioenen, betaalbaar onder de bepalingen 
van dit Hoofdstuk, zullen worden betaald uit spoorweg
inkomsten en alle contributien in verband met zulke pen
sioencn zu11en in de kas van de spoonveginkomsten \vor
dcn gestort. 

HOOFDSTUK V. 

PENSIOENEN AAN WEDUWEN VAN OVERG E
PLAATST PERSONEEL. 

Bepalingen ran dit H oojdstuk zullen niet ran kracht zijn 
indien en zoolang als een overeenkomst bestaat tus
schen de Directie en het Gouvernement 'Can de Kaap
Kolonie, roorzienende in de 'Goortduring van weduwen 
pensioen-contributien aan het weduwen pensioen
fonds van die Kolonie. 

68. (1) De bepalingen van dit Hoofdstuk zullen niet 
van kracht zijn, indien eenige overeenkomst wordt aange-. 
gaan met het Gouvernement van de Kaap-Kolonie en voor · 
den tijd als zulke overeenkomst voortduurt, en zullen de:. 
eontributien in betrekking tot de weduwen-pensioenen 
door overgeplaatste ambtenaren en beambten sinds den 
datum van hun overplaatsing in den dienst te zamen rnet 
verdere bijdragen in verband met weduwen-pensioenen,. 
worden betaald door ieder geemployeerde aan bet 
''vVidow's Pension Fund" genoemd in \Vet No. 32 van 
1895 van de Eaap-Kolonie en waarbij is bepaald, dat de 
weduwen van zulk overgeplaatst personeel zullen worden· 
betaa.ald uit zulk vVeduwen Pensioenfonds, pensioen, 
volgens de schaal en overeenkomstig de voorzieningen en 
voorwa.arden neergelegd in dat gedeelte van genoemde 
Wtt, dat over weduwen-pensioenen handelt. 

(2) Indien zulk een overeenkomst niet zal worden ge
troffen, of, indien overeengekomen, zal eindigen, zullen 
de bepalingen van dit Hoofdstuk van kracht zijn. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Contribution in respect of widow's pension. 

69. (1) Every transferred servant shall, provided his 
salary, in the case of an officer, or wages, in the case of an 
employee, exclusive of other emoluments, amount to at least 
one hundred pounds per annum, be required to make con
tribution at the rate of one per cent. per annum on his pen
sionable emoluments to provide for a pension to his widow. 

(2) Such contribution shall be made upon the same emolu
ments and be collected in the same manner as is hereinbefore 
provided in Chapter IV in respect of the contributions to 
such servant's own pension; provided that if at the contribu
tor's death there is any amount to become due to complete 
the contributions of a year (dating from the time the con
tributions were first made), the amount shall be deducted 
from the first payment of pension clue to the widow. 

(3) Such contribution shall be continued at the rate of one 
per cent. per annum by every person who has, under Chapter 
IV, retired upon an annuity but on the amount of his 
emoluments at the date of retirement; provided.. that, i[ 
FJuch annuity be less than one hundred pounds per annum, 
he may, with the approval of the Board, be permitted to con
tribute to widow's pension at the rate of one per cent. per 
annum on the amount of that annuity only. 

Conditions of special contributions to widow's pension to 
secure more tha.n ordinary benefits. 

70. (1) Any transferred servant may at any time before 
his retirement on pension make application to the Board to 
be permitted to contribute at a higher rate than one per 
cent. in order to secure for his widow a pension greater than 
a contribution of one per cent. would secure and shall with 
s"'?-ch application, transmit. a certificate of ~ medical practi
tioner as t~ th~ state of h1~ health. If upon consideration 
of the applicatiOn and cert1ficat.e the Board is satisfied that 
t~e applicant's health is sound it may grant the applica
tiOn. 
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Contributien in verband met weduwen pensioen. 
69. (1) Van elke overgeplaatste ambtenaar of beambte 

zal, indien zij n salaris cif respectievelijk loon, alle bijzon
dere toelagen buitengesloten, meer dan honderd ponden 
sterling per jaar bedraagt, verlangd worden contributien, 
in verband met een pensioen voor zijn weduwe tegen den 
maatstaf van minstens een procent per jaar van zijn trak
tement onder pens:oenrecht, bij te dragen. 

(2) Zulke contributie zal worden gema.akt over dezelfde 
traktementen en worden geind op dezelfde manier als 
hiervoren in Hoofdstuk IV is omschreven betrekkelijk 
de bijdragen tot den geemployeerde's eigen pensioe11; 
onder dien verstande, dat, wanneer tijdens den dood van 
den bijdrager, nog eenig be drag te betalen is om de con
tributien over een geheel jaar te voltooien (gedateerd van 
den tijd dat de bijdragen bet eerst werden gestort) zulk 
bedrag van de eerste uitbetaling van pensioen aan de 
"\Veduwe zal worden ingehouden. 

(3) Zulke contributien zullen voortduren tegen den 
maatstaf van een procent per jaar, door elk persoon' die 
o11der Hoofdstuk IV ontslagen is op een jaarge~d; maar 
over het traktement, dat hij had op den dag van dat out
flag, onder dien verstande, dat, indien zulk jaargeld min
der bedraagt dan een honderd ponden sterling, hem, be
hnudens de goedkeuring van de Directie, veroorloofd zal 
zijn bij te dragen tot weduwen-pensioen naar den maat
staf yan een procent per jaar over het bedrag van dat 
jaargeld. 

Voorwaarden ?Jan speciale bijdragen tot weduwen-pensioen 
om buitengewone voordeelen te verzekeren. 

70. (1) Eenig overgeplaatste ambtenaar of beambte 
mag op eenigen tijd, voor zijn eervol ontslag uit den dienst 
met pensioen, applicatie bij de Directie maken voor 
vergunning om te contribueeren tegen een hoogeren maat
staf dan een procent om aan zijn weduwe een grooter pen
sioen te verzekeren dan een contributie ad een procent' 
zou onleveren; hij moet bij zijn aanvrage een dokters
certificaat omtrent den staat van zijn gezondheid voegen. 
vVanneer de Dir.ectie gunstig beschikt omtrent de appli
catie, en door des dokters verklaring overtuigd is, dat de 
gezondheidstoestand van den applicant goed is, kan de 
aanvrage worden toege~taan. 
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(2) If upon consideration of the application the Board is 
not so satisfied it may either refuse the application alto
.gether or require that such larger contribution as may be 
agreed upon between the Board and the $ervant be made 
from his emoluments or from his pension than would be 
required if he were in sound health, and in default of agree
ment as to the amount of the larger contribution the appli
cntion shall be refused. If the amount be agreed upon, the 
.application shall be granted. 

A mount of wido·w' s pension. 

71. There shall be paid to the widow of every transferred 
-servant a pension calculated on his actual contributions in 
accordance 'vith such tables approved by an actuary as the 
Board may direct to be used for the purpose and further 
in accordance with regulation; provided that, in cases in 
which the contributions have not greatly varied for any par
ticular number of consecutive years, the calculation may be 
made as if the servant had actually ·co:p.tributed during those 
years at the average rate of contribution for those years; 
provided further that no widow's pension shall exceed one
third of the servant's salary or wages (as. the case may he) 
during the year immediately preceding his ret~rem_ent from 
the Service or death (as the case may be) or in any case the 
sum of two hundred and fifty pounds per annum. 

Refund of value of contributions to transferred serrant 
retiring on a gratuity. 

72. If anv transferred servant retire from the Service on 
a gratuity, the surrender value computed by an actuary of 
his contributions in respect of wido:w's pension may he re
funded to him. 

Commutation of widow's pension. 

73. (1) If a widow's pension does not exceed the sum of 
ten pounds per annum, the Board may before the first pay-
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(2) Indien het resultaat van de overweging van aan
vrage en dokterscertificaat door de Directie niet zoo be
vredigend uitvalt, kan de aanvrage worden geweigerd of 
zulke meerdere contributie worden vereischt boven het
geen van hem zou gevorderd worden te contribueeren, in
dien hij goede gezondheid genoot, als zal worden overeen
gekomen tusschen de Directie en den geemployeerde; in
dien zulk een overeenkomst niet kan worden getroffen 
omtrent het bedrag van zulk een grootere bijdrage, zal de 
aanvrage worden geweigerd. Indien omtrent het bedrag 
overeengekomen kan worden, zal de aarivrage worden toe
gestaan. 

Bedrag van weduwen-pensioen. 

71. Er zal worden uitgekeerd a an de wed uwe van 
iedere overgepla.ats.te ambtenaar of beambte een pensioen 
berekend naar zijn werkelijke bijdragen, in overeenstem
ming met tabellen, opgemaakt door een actuary en goed
gekeurd door de Directie en dientengevolge gebruikt voor 
het bestemde doel in overeenstemming met de bepalingen 
en dienstorders; onder dien verstande, dat, in gevallen, 
'ivaarin de bijdragen voor eenige op elkander volgende 
jaren niet veel hebben gevarieerd, de berekening zal wor
den opgemaakt in zulk een manier, also£ de geemployeer
de werkelijk had bijgeclragen in verhouding tot den ge
midclelden maatstaf van bijclragen voor bedoelde jaren; 
verder onder voorbehoud, dat , geen weduwen-pensioen 
meer dan een -derde des geemployeerdes salaris. respec
tievelijk loon, dat hij over het Jaatste jaar, zijn ontslag, 
respectievelijk zijn dood, onmiddellijk .voorafgaande ge
noten had, zal mogen overtreffen of in geen geval een 
jaarlijksch bedrag van twee honderd en vijftig ponden 
sterling mag te boven gaan. 

Restitutie 'Can bijdragen aan overgeplaatst personeel dat 
ontslagen is met een gratificatie. 

72. Wanneer een overgeplaatste ambtenaar of beambte 
uit den dienst treedt met toekenning van een gratificatie, 
kan het. totaa1 bedrag van zijne gestorte bijdragen in ver
p~nd met het weduwen-pensioen, vastgesteld door een 
actuary, aan hem worden terugbetaald. 

Uitl-coop van weduwen-pensioen. 

73. (1) W anne~r het pensioen, aan een weduwe toege
.kend, het bedr~g van tien ponden sterling per jaar niet te 
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ment of such pension commute the same by the payment of 
a capital sum of money calculated according to the estimated 
duration of the life of the widow. 

(2) In· calculating the amount payable as commute<.1 
widow's pension the following rules shall be observed:-

(a) The age of the widow shall be reckoned as her age 
on her next birthday . 

(b) Interest shall be calculated at the rate of three pGr 
cent. per annum. 

(c) The duration of her life shall be calculated accord
ing to tables approved by the Board and an actuary. 

lVidow' s pensions payable out of reDenue. 

7 4. All pensions payable under this Chapter .shall be· 
paid out of revenue and all contributions in respect of such 
pensions shall be paid into revenue. 

CHAPTER VI. 

SPECJAI.J PENSION PROVISIONS APPLICABLE 
TO CERTAIN OFFICERS. 

Auditor of Inter-Colonial Council and Statistician of ola 
Administration to be pensioned on sa,me scale under 
same conditions as if they had 'remained in Civil S er
'Cice of United Kingdom. 

75. (1) There shall be paid out of revenue to-

(a) the officer who immediately prior to the second 
day of June, 1908, was Auditor to the Inter-Colonial: 
Council which terminated on that day ; and 

(b) ~h~ ~fficer who immedia.te}y prior to that day wa& 
Statistician to the old Administration; 
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boven gaa.t, kan de Directie bet recbt uitoefenen, v66r de 
,eerste beta ling van zulk pensioen, zulk pensioen uit te 
koopen met een kapitale som berekend in verbouding tot 
den ver~oedelijken duur van bet leven van de weduwe. 

(2) Bij de berekening van den afkoopsom van bet pen
-sioen van zulk een weduwe, zal overeenkomstig de navol
gende bepalingen moe ten worden gebandeld :-

(a) De leeftijd van de weduwe zal worden aangeno
men als die op baar eerstvolgende geboortedag. 
(b) Interest zal worden berekend tegen den maatstaf 
van drie procent per jaar. 
(c) De duur van baar leven zal worden bepaald over
eenkomstig de tabellen, goedgekeurd door de Directie, 
in overleg met een actuary. 

lVeduwen-pensioen betaalba.ar uit spoorweginkomsten. 

7 4. Aile pensioenen, betaalbaar volgens de bepalingen 
van dit Hoofdstuk, zullen worden betaald uit en aile bij
·dragen in verband met zulke pensioenen, zullen worden 
gestort in de kas van de spoorweginkomsten. 

HOOFDSr:rUK Vl. 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR PENSIOEN 
AAN ZEKERE Al\1BTENAREN TOE TE KENNEN. 

Auditeur van den lnter-Kolonialen Raad en Statisticus 
1:a.n de oude Administratie worden gepensioneerd on
der dezelfde schaal en conditien alsof zij den dienst 
van het V ereenigd Koninkrijk nooit hadden verlaten. 

75. (1) Er zal uit spoorweginkomsten worden betaald, 
:a.a n 

(a) den ambtenaar, die, gedurende den tijd onmiddel
lijk den 2d~n dag van Juni, 1907, voorafgaande, Audi
teur wajs van den Inte['-Kolonialen · Raad, welk 
licbaam op dien dag ongebouaen beeft te bestaan ; 

(b) den ambtewiar, die, gedurende den tijd dien dag 
onmiddellijk voorafgaande, Statisticus was van de 
oude Administra:tie ; 
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on the retirement for any cause of each such ofiicer from 
the Service a pension on the same scale and under the 
same .conditions as would have been paid to him in such 
several cir·cu;mstances if he had remained in the Civil Ser
vice of the United Kingdmn, but had been drawing on re
tirement therefrom annual emoluments equal in amount 
to those actually drawn by him on retirement from the ser
vice; provided further that he shall be entitled to reckon" 
for purposes of pension, as portion of his period of 
employment in the Service any continuous period of em
ployment in the said Civil Service together with any 
continuous period of employment under the said Council 
or the old Administration or in the public service of the 
Transvaal. · 

(2) The Board shall take .all steps (in accordance with 
regulation) necessary for the reoovery from the Imperial 
Government and from the Government of the Transvaal 
of anv sums which should be contributed by either such 
Governm.ent towards the pensions mentioned in this sec
tion and shall pay such sums, when recovered, into 
revenue. 

CHAPTER VII. 

GENERAL AND MISCELLANEOUS. 

Power of Board to ma1ce regulations. 

76. (1) The Board may from time to time make, alter, 
or rescind regulations not inconsistent with this Act with 
respect to all or any of the following matters :--

(a) ~he a.dmission: appointment, period of probation, 
class1fica twn, grad1ng, pay, promotion transfer dis
cipline, hours of work, leave of abse~ce of rahway 
servants, and the conditions of employment in the 
several departments, offices, or branches of the Ser
vice; 

(b) the offices and posts in the Service which may be· 
filled by temporary railway servants; 
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bij het eervol ontslag, onverschillig o1n welke redenen 
aan elk van deze ambtenaren uit den dienst, een pen
sioen, berekend naar dezelfde schaal en op dezelfde 
oondit'ien als zou hem zijn toegekend onder zulke 
bijzondere omstandigheden indien hij gebleven was 
in den Civielen Dienst van bet Vereenigd Koninkrijk 
maar bij zijn eervol ontslag daaruit jaarlijksche sala
Tissen getrokken had van hetzelfde bedrag als die 
welke hij bij het verla ten van de dienst trok, 
onder voorbehoud, dat hij gere.chtigd is voor 
pensioen-berekening als. onafgebroken diensttijd te 
beschouwen, boven en beha.lve zijn diensttijd in den 
Dienst, a.Ue onafgebroken diensttijden in d'en Civielen 
Dienst, of in de oude Administratie, of onder den ge
noemden Raad en in den Publieken Dienst van de· 
Transvaal doorgem.aakt. 

(2) De Directie zal de noodige stappen nemen om, in 
overeenstem,ming met de dienstorders van het Imperiale 
Gouvernement en van het Gouvernemtnt van de Trans- , 
vaal, die bedragen gerestitueerd t.e krijgen, welke als pen
sioen, bedoeld in dit artikel, zouden zi:jn toegekend ge
worden door genoemde Gouvernmnenten, en zulke be
dragen, na ontvangst in de kas der spoorweginkomsten 
storten. 

HOOFDSTUK VII. 

ALGEMEEN. 

JJJacht der Directie om dienstorders uit te vaardigen, enz. 

76. (1) De Directie kan, van tijd tot tijd, maken, wij
zigen of intrekken dienstorders, die niet tegen de strek
king en de bepalingen van deze vV et irigaan, en wel ten 
opzichte v.an de volg~nde zaken :-

(a) De a,anneming, aanstelling, proeftijd, klas, rang,. 
betaling, bevordering, overpla.atsing, tucht, werk
uren, verloven aan spoorwegpersoneel, en de voor
waarden van employement in de verschillende afdee
lingen, kantoren of takken van den dienst. 
(b) De betrekkingen en posten, welke kunnen wor
den waargenomen door tijdelijk aangestelde spoor
wegambtenaren en bea.mbten. 
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(c) the scales of overtime payment and of local, 
travelling, climatic, and other allowances to railway 
servants; 

(d) the security to be given by railway servants and 
the form and amount thereof. 

(e) privileges which may be granted to railway ser~ 
vants; 

(f) the mode of administering the Fund and the form 
and n1anner in which the accounts thereof shall be 
kept; 

(g) the manner in which co:ntributions shall be made to 
tne Fund by its members; 

(h) the method of calculating antedated contributions 
to the Fund and the arrear instalments thereof; 

(i) the classes of railway servants (other than those iu 
permanent employment) who shall not be eligible for 
membership of the Fund; 

(j) the method to be adopted in calculating the value 
of free quarters, rations, or other allowances for tile 
purpose of determining pensionable emoluments. 

(k) the forms and period of notice to be given by mem
bers of the Fund and transferred railway servants 
respectively, who are entitled to or claim pensions; 

(l) the mode of payment of contributions and pensions; 

{m) the establishment of a medical board to examine 
.and report upon any cases in which a medical certificate 
is under this Act required, the form and conditions of 
m~dical certi:ficat~s and ~heyrocedure to be observed by 
railway servants In furmshing the same in the several 
circumstances in which they are required; 

{~) the methods of calculating the proportions of pen
swns to be recovered from the Imperial Government or 
the Government of any British Possession whenever in 
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(c) De schalen van betaling van overtijd, en van 
lokale toe lag en, reiskosten en klima tiese en andere toe
lagen aan spoorwegambtenaren en beambten. 

(d) Zekerheidstellingen van spoorwegpersoneel, de· 
\"Orm en bet bedrag daarvan. 

(e) Voorrechten, die a.an spoorwegpersoneel verleend: 
worden. 

(/) De wijze waa.rop bet Fonds beheerd n1oet worden r 

en de vorm waarin, en de wijze warop de boekhouding 
zal worden ii1gericht. 

(g) De manier, waarop de contributien door de leden 
van bet Fonds moe ten worden gemaakt. 
(h) De methode van berekening voor contributien r 

voor op vroegeren datum gesteld pensioen en voor 
de, daa.rmede in verb and staande, achterstallige be· 
drag en. 
(i) De klassen van spoorwegpersoneel (anders dan jn 
vasten dienst) dat. niet tot lidmaatschap van bet 
Fonds zal kunnen toegelaten worden. 
(j) De methode te volg.en om de wa.arde van vrije 
woningen, rantsoenen, of andere toelagen in rekening: 
te nemen bij de bepaling van traktement onder pen
sioenrecht. 
(k) De vormen, waarin, en den tijd van kennisgeving 
van ontslag aan I eden van bet Fonds, respectievelijk 
aan overgeplaatst spoorwegpersoneel, dat recht heeft 
op pensioen. 
(l) De wijze van betaling van contributien en pen
sioenen. 
(m) De vestiging van een geneeskundig bureau om 
eenige zaken, waarbij een dokterseertificaat volgens. 
de wet vereischt wordt, te onderzoeken of daarom
trent te rapporteeren; de vormen en voorwaarden van 
dokterscertifi.caten en de procedure te volgen door 
spoorwegpersonnel om die te verkrijgen voor de ver
schillende omstandigheden, waarvoor die worden ver·· 
eischt. · 
(n) De methoden van berekening van de pensioen
gedeelten, te restitueeren door bet Imperiale Gouver
nement of door bet Gouvernement van eenige Brit
sche bezitting wanneer, onder de verschillende om-
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the several circumstances described in this Act a rail
way servant has been or shall be transferred to the Ser
vice from pensionable employment under such Gov
ernment; 

(o) the methods of calculating the proportion of . t~e 
contributions to be made by the Fund or the Admm1s~ 
tration (as the case may be) when a railway servant in 
the several circumstances described in this Act is trans
ferred from the Service ·to pensionable employment 
under another Government; 

(p) generally for the better carrying out of the objects 
and purposes of this Act. 

(2) Every such regulation shall be of force and effect not
withstanding that it has not been published in the Gazette 
provided that the railway servant to whom it applies shall 
have received notice of its terms. 

(3) The General J\fanager shall give notice of any such re
gulation by circular and notice shall be deemed to have 
been given to a railway servant when the circular has been 
received by the head of his office. It shall be the duty of 
€very head of an office to give every railway servant an op
portunity of obtaining a copy of any such circular· and of 
jnspecting at all reasonable time1:1 a copy of the regulations 
affecting him . 

.Special provision as to staff of Railway Board and Auditor. 

77. Notwithstanding anything in t:1is Act contained 

(1) the_ staff employed i~ the office of the Secretary to 
the Ra1lw~y Board shall1n respect of all matters arising 
out of th1s Act be under the authority only of the 
Board; 
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standigheden in deze Wet beschreven, een spoorweg
ambtenaar of beambte overgeplaatst is of zal worden 
overgeplaa tst in den Dienst van dienst onder · 
pensioenrecht, onder zulk Gouvernernent. 

(o) De methoden van berekening van de pensioen
gedeelten te betalen door het Fonds of de Administra
tie (zooals het geval moge zijn) wanneer onder de ver
schillende omstandigheden, in deze Wet beschreven, . 
een spoorwegambtenaar of beamte is overgeplaatst 
geworden uit den Dienst in die, onder pensioenrecht, 
van een ander Gouvernement. 

(p) In het algemeen voor de betere uitvoering van de 
onderwerpen, en voor de cloeleinden, in deze Wet 
neergelegd. 

(2) Eenige zulke order za,l van kracht en werking zijn,. 
al is die ook niet in de Staatscourant gepubliceerd, onder 
voorwaarde dat de spoorwegambtenaar of beambte, 
die belang bij den inhoud van zulke order hebben zal, 
daarvan behoorlijk zal worden ingelicht, en kennis van de· 
term en, in die order vervat, zal ontvangen. 

(3) De Algemeene Bestnurder zal van zulke .dienstorder · 
kennis geven per circulaire, en de spoorwegambtenaar of 
beambte zal worden beschouwd kennis van de order te 
hebben bekomen, wanneer de circulaire zal zijn ontvangen . 
door zijn onmiddellijken chef. Ret is de plicht van elken · 
onmiddellijken chef, om aan iederen spoorwegambtenaar · 
of bea.mbte geleg.enhejd te geven een afsehrift of afdruk 
van zulk een circulaire te bekomen, en om hem, op daar
voor geschikte tijden, gelegenheid te g.even het afschrift 
of afdruk van den dienstorder, \Velke op hem be trekking 
heeft, te bestudeeran. 

Biezondere bepalingen voor den staf van directie en 
auditeur. 

77. Niettegenstaande eenige bepaling van deze Wet, 
(1) zal, de staf, dienstdoende in de kantoren· 
van den Secretaris van de Directie, in verband tot 
zaken, uit deze Wet voortspruitende, aileen onder-· 
bet gezag van de Directie staan ; 
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(2) the Auditor for the railways and the staff employed 
in his office shall, subject to article fourteen of the Con
vention set forth in the First Schedule of the Inter
Colonial Conventions Ratifications Act 1908, be under 
the authority only of the Board . 

.Circumstances under which pension, etc., may be with
drawn. 

78. A pension or any 'balance thereof may, if the Board 
so determine, be withdrawn or recovered at any time after 
i:he grant, if it be satisfied that during employment in the 
Service the person, to whom the grant was made, was guilty 
of any misconduct which, if known, would have merited dis
missal on the ground of fraud or dishonesty, or if such per
·son shall refuse or neglect to comply with a reasonable 
request to perform some special duty, or to supply some 
-special information in connection with the affairs of any 
former office or post held by him. 

Pensions, etc., not assignable or executable. 

79. No pension or right to a pension shall be capable of 
being assigned, transferred, mortgaged or otherwise ceded, 
pledged or hypothecated, nor shall the same be liable to be 
attached or subjected to any form of execution under a 
judgment or order of a court of law, and in the event of the 
'beneficiary attempting to assign, transfer, mortgage, or 
·otherwise cede or hypotheca~e such pension or right, pay
ment of the same may be withheld, suspended or entirely 
·discontinued if the Board so determine. 

Pension to cease on insolr encv. 

80. (1) II any person jn receipt or an annuity becomes 
insolvent such annuity shall forthwith determine· provided 
-that in any such case the Board may order that ~ll or any 
part of the annuity be paid to or for the benefit of all or any 
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(2) de Spoorweg-Auditeur en bet personeel, in zijn 
kantoor werkzaa,m, zullen onder artikel veertien van 
d'e Oonventie, als beschreven in de Eerste Schedule
van de ''Inter-Colonial Convention Ratification Act, 
1908,'' aileen en enkel onder bet g&zag van de
Directie staan. 

Omstandig he den waaronder pensioen, enz., kunnen 
worden ingetrokken. 

78. Een pensioen of eenig gedeelte daarvan, zal, indien 
de Directie zoo beslist, worden ingetrokken, of bet reeds. 
betaalde teruggevorderd, ten eenigen tijd na de toeken
ning, wanneer de Di:mctie zich er van overtuigd heeft, dat 
gedurende bet employement in den dienst, de persoon, a.an 
wien de toekenning is gedaan geworden, zich schuldig 
heeft gemaakt a an eenig wangedrag, hetwelk, indien bet 
tijdig was ontdekt geworden, oneervol ontslag op grond 
van mi:sbruik van vertrouwen of oneerlijkheid zou hebben 
ten gevolge gehad, of, indien zulke persoon weige ren zal, 
of verzuimen, te voldoen aan een redelijk verzoek om 
eenig.en bijzonderen dienst te v,ervullen, of bijzondere
inlichtingen te verstrekken in verband met de zaken en 
verrichtingen van eenige betrekking of post, door hem· 
waargenomen. 

Pensioenen, enz., zijn noch tt;oor overdracht noch voor
beslag vatbaar. 

79. Geen pensioen of recht op een pensioen zal vatbaar 
zijn voor overdracht, transport of beleening of anderszins
voor cessie, verpanding of verband, noch zal bet veroor
loofd zijn hetzelve in beslag te nemen of te onderwerpen 
aan eenige vorm van executie tengevolge van een order van 
een of ander gerechtshof, en in het geval de rechthebhende
poogt, om zulk pensioen of pensioenrecht af te staan, te 
transporteeren, te beleenen, of anderszins te vervreemden 
)fonder hypothekair verband te pJiaatsen, zal de uitbetaling 
daarvan worden ten1ggehouden, geschorst of geheel en af 
gestaakt worden, naar gelang de directie zal beslissen. 

Pensioen verva.lt door jaillissement. 
80. (1) Indien eenige persoon in bet genot van een jaar

geld in staat van failliss-ement wordt verklaard, zal zulk 
jaargeld oogenblikkelijk vervallen; onder voorbehoud, dat 
in eenige zulke zaak de Directie order kan geven dat bet 
gehe-ele jaa.rgeld of een gedeelte daarvau zal worden uit-
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of the following persons, namely, such insolvent, his wife or 
any minor children, or failing a wife or minor children to 
any children or relatives dependent on him for mainten
ance. 

(2) \Vhenever an annuity has determined under this sec· 
tion, the Board may order that it shall be revived on rehab~ 
ilitation of the insolvent, and that he shall receive an 
annuity at the same rate, and under the same conditions 
:as before insolvency. 

Pension to cease on conviction. 

81. If any person in receipt of an annuity be convicted 
before any court in His Majesty's dominions of any crime or 
offence and be sentenced therefor to death, or to any term of 
imprisonment with hard labour exceeding twelve months, 
-and shall not within two months thereafter receive His 
Majesty's free pardon, such annuity shall forthwith deter
mine; provided that the Board may, if it thinks fit, order 
that such annuity shall be revived if such person at any 
time after the conviction or sentence r~ceive His Majesty's 
free pardon; provided further that the Board may, if it think 
fit, authorize the payment to or for the benefit of such per
E:on's wife or minor children, or failing a wife or minor 
C"hildren, to any children or relatives dependent on him, of · 
E:uch portion of the annuity as it may consider necessary for 
her or their maintenance. 

Commutation of small annuities. 

. 82. S8.v: as is other~1se provided in sectjon sevenfy-fnur 
1 f an annmty not exceedmg twenty-five pounds is granted the 
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.gekeerd aan, of ten behoeve van alle of eenige van de vol
gende personen, namelijk, zulk een insolvent, zijn vrouw 
of eenige minderjarige kinderen of, ingeval er geen vrouw 
{)f minderjarige kinderen zijn, aan eenige kinderen of na
bestaanden, door hem onderhouden. 

(2) Waar een jaargeld is vervallen als volgens dit arti
kel, kan de Directie order geven, dat bet zal worden her
steld wanneer de insolvent zal zijn gerehabiliteerd, en dat 
hij alsdan weer in het genot van zijn jaargeld zal hersteld 
worden, tegen dezelfde voorwaarden als bestonden voor 
zij n faillissemen t. 

Pensioen ver'Calt 'Canwege gerec.htelijke 'Connissen. 

81. \V anneer eenige persoon, in bet genot van een j aar
geld zijnde. door eenig gerechtshof in Zijner J\1ajesteits 
onderhoorigheden, tengevolge van eenige misdaad of over
treding zal worden gevonoisd om ter dood gebracht te 
worden, of tot "eenige term Ianger clan 12 maanden ge
vangenisstraf met dwangarbeid. en die niet binnen 2 
maanden daarna van Zijne Majesteit gratie verkregen 
zal hebben, zal zijn jaargeld dadelijk vervallen; onder. 
dien verstande, dat de Directie, wanneer zij zulks geschikt 
oordeelt ,order kan geven, dat znlk jaargeld wederom van 
kracht kan worden verklaard, indien zulk persoon op eeni
gen tijd na de veroordeeling of het vonnis Zijner Majes
t:eits vergiffenis zal ontvangen, en onder verder voorbehoud 
dat de Directie, zoo bet haar geschikt voorkomt, voor de 
uitbetaling van bet geheele of bet gedeeltelijk jaargeld, 
aan of ten behoeve van de echtgenoot of minderjarige 
kinderen van zulken persoon, of ingeval er geen vrouw en 
kinderen bestaan, aan eenige kinderen of nabestaanden 
die van hem afhankelijk zijn, order kan geven en wei voor 
zulk een gedeelte van bet jaargeld als de Directie noodig 
oordeelt voor haar of hun onderhouc1 toereikend te zijn. 

Ajkoopina ran kleine jrwraelden. 

82. Behalve voor gevalle:q, waarvoor op andere wijze is 
voorzien in artikel 'Cier-en-ze1:enUg, kan de Directie daar, 
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Board may, at the request of the recipient, and before the 
first payment thereof has been made, commute such annuity 
by a single cash payment calculated actuarially according to 
the period for which the recipient may be expected to draw 
the annuity. 

Diminution of pension in case of unsatisfactory service. 

83. Whe::1ever the Board is satisfied, after enquiry, that 
a railway servant has not rendered satisfactory service it may 
order that a pension less than is ordinarily payable to him 
in accordance with this Act be paid to him; provided that 
such railway servant shall not. receive owing to the exercise 
of the powers of this section, in the case of .. an annuity, less 
than the annual value calculated actuarially of any sum con
tributed by him, or in the case of a gratuity less than any 
actu::~l f:nm contributed by him under this Act. 

Recall to duty after pension. 

84. 'Any railway servant to whom an annuity !has been 
granted before he. has ~ttained the age of sixty years or, in 
the case of an ewone-dr1ver, fireman, or telGgraphist, the age 
of fifty years, shall, until he has attained the age of sixty or 
fifty years (as the case may be), be liable to be called upon to 
resume his duties in his former office or post or to fill anv 
o~ce or post of a. rank eq~al t~ or ?igher than that pr~
vwusly held bv h1rn; and 1f, bemg In a competent state of 
health, he shan decline or neglect, when called upon to do so, 
to resume or fill such office or post or to execute the duties 
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waar het toegekende jaargeld niet meer dan vijf-en-twintig 
ponden sterling bedraagt, naar aanleiding van een verzoek 
van den met dat jaargeld begunstigde, en voor en aleer de 
<eerste uitkeering heeft plaats geh:::,d, zulk een j2.&rgeld 
afkoopen en daarvoor in eens betalen een bedrag ,door een 
.actuary berekend naar den vermoedelijken duur van den 
tijd dat de begunstigde kan verondersteld worden dat jaar
geld te trekken. 

Verkleining van het pensioen in ge1.;allen tan ontoldoende 
plichtsbetrachting. 

83. In gevallen, waarvan de Directie zich overtuigd heeft 
dat een spoorwegambtenaar of beambte geen bevredigende 
dienst heeft verricht, zal zij order kunnen geven, dat een 
pensioen, minder dan dat wat oorspronkelijk voor het geval 
was bepaald, overeenkomstig de be paling en onder deze 
\Vet, aan hem zal uitgekeerd worden; onder dien ver
stande, dat zulke spoorwega.mbtenaa.r of beambte, tenge
volge van toepassing van de bepa.lingen van dit a.rtikel, in
geval van jaargeld, niet minder dan de jaarlijksche waarde, 
herekend door een actuary, van eenig bedrag, bijgedragen 
door hem; en in geval van gratificatie, niet minder dan 
eenige werkelijke som, door hem gecontribueerd, onder 
de bepalingen van deze Wet zal worden uitbetaald. 

Oproeping tot acticve dienst na pensioneering. 

84. Eenig spoorweg-geemployeerde, aan wien een jaar
geld is toegekend geworden voor en aleer hij den leeftijd 
van zestig jaren had bereikt of, in geval van een machi
nist, .stoker of telegrafist, den ouderdom van vijftig jaren, 
zal, tenzij hij. den leeftijd van zestig, respectievelijk 50 
jaren heeft bereikt, verplicht zijn, zoo hij wordt opgeroe
pen, zijn dienst te hervatten in zijn vorige betrekking of 
post of om eenige betrekking of post te vervullen gelijk aan 
·of hooger in rang, dan die van de betrekking of post door 
hem vroeger bekleed, en indien, ofschoon in een goede 
staat van gezondheid verkeerende, hij zal weigeren of na
latig zijn in de hervatting van zijn werkzaa.mheden of 
,om zulke betrekking of post waar te nemen, of zijn plich
ten daarin behoorlijk te vervullen, wanneer hij daartoe 
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thereof satisfactorily, he shall forfeit his right to the annu
ity granted to him; provided that if such annu
ity has been continuedfor a period of five years, no such 
officer shall be recalled to duty. 

Continuity of employment 'under old Administration or 
lnter-Co.lonial Council for purposes of pension. 

85. A period of employment of any railway servant

(a) under the old Administration; or 

(b) in the South African Constabulary; or 

(c) in the Railway Police of the Orange River Colony or 
the Transvaal; or 
(d) in any department administered by or on the advice 
of the Inter-Colonial Council; or 
(e) in the public service of the Orange River Colany or 
the Transvaal; or 
(f) in any other service specially admitted by the Board 
under the provisions of sub-section ( 4) of section 
twenty; 

shall, if the employment shall not have been interrupted, be 
deemed when calculating his pension to be one continuous 
period of employment in the Service. 

Title and date of operation of Act. 

86. This AcT may be cited for all purposes as the Railway 
Service and Pension Act 1908 and shall not come into opera
tion unles~ ar:d until the Govern?r. sha~l have declared by 
proclamatiOn 1n the Gazette that It Is His Majesty's pleasure 
not to disallow the Act and thereafter it shall come into 
ope:ation on such date .as the Governor may by like procla
matiOn declare. 
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opgeroepen is geworden, het recht op het aan hem toege
kencl j aargeld verbeuren, onder dien verstande, da t, indien 
zulk jaargeld alreeds gedurende den tijd van vijf jaren aan 
hem is uitgekeerd geworden, hij buiten de termen is ge
komen om opgeroepen te worden. 

Voortdurende dienst onder oude Administratie of lnter
Koloniale Raad met het oog op pcnsioenen. 

85. Een diensttijd van eenige spoorwegambtenaar of 
beambte-

(a) onder de oude Administratie; of 

(b) in de Zuid-Afrikaansche Konstabeldienst; of 

(c) in de Spoorwegpolitie van de Oranje Rivier Kolo
nie of de Transvaal ; of 

(d) in eenig departement, geadministreerd door of 
overeenkomstig advies van den Inter-Kolonialen 
Raad; of 

(e) in den Publieken Dienst van de Oranje Rivier Ko
lonie of Transvaal ; of 

(/) in eenigen anderen dienst, speciaal erkend door de 
Directie, onder de voorzieningen van sub-sectie (4) 
van artikel twintig ; 

zal, wanneer dien dienst niet is onderbroken geworden, 
bi.i de berekening van zijn pensioen worden beschouwd te 
zijn een onafgcbroken periode van dienstverband. 

N a am en datum van de TV ct. 

86. Deze \Vet zal voor aile betrekkelijke doeleinden 
aangehaald \vorden als de Spoorwctgdienst en Pensioenwet 
van 1908 en zal niet in werking gesteld worden, voor en 
aleer en tenz·j de Gouverneur bij proclamatie in de 
Staatscourant zal hebben verklaard, dat deze Wet in wer
king gesteld is op znlken datum als de Gouverneur bij 
soortgelijke proclamatie zal vaststellen. 
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FIRST SCHEDULE. 

TABLE I.-APPLICABLE TO OFFICERS. 

Table showing the percentage of average pensionable 
emoluments payable as pension to members of the Superan
nuation Fund in respect of each completed year of contribu
tion. 

Age at birthday nearest to 
date from which contri

butions paid. 

20 and under 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
:n 
32 
33 
34 
3fl 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 and over 

Pensions for each completed year of 
contribution. 

2·00 o£ average pensionable emoluments. 
1'97 " , , 
1'92 
1•87 
1•82 
1•77 
1'72 
1'67 
1'62 
1•[)i 
1'53 
1•49 
1•45 
1•41 
1'38 
1'34 
1'31 
1•28 
J·2i) 
]·2~ 

1•20 
1'18 
1·15 
1•13 
1•11 
1•09 

., 

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



8POORWEGDIENST EN PENSIOENEN. 433 

EERS'rE SCHEDULE. 

TABEL I.-VAN TOEPASSING OP AlVIBTENAREN. 

Tabel aanwijzende bet procentage van gemiddelde trak
tementen onder pensioenrecht, betaalbaar als pensioen 
aan leden van het Pensioenfonds met betrekking tot elk 
vol ja.ar, waarover is gecontribueerd geworden. 

Ouderdom op verjaardag bet 
JHtaste bij den datum waarop Pensioen Yoor elk vol jaar waarover is 
voor het eerst contributien zijn gecontribueerd geworden. 

beta ald. 

20 en onder 2·00 van gemiddelde traktementen onder 

21 1•97 
pensioenrecht. 

,, 
22 1'92 

" 23 187 ,, 
24 1•82 
25 1'77 ., 
2fl 1'72 ,,. 

" 27 l"f)7 ,, 
2k 1•62 
20 1•57 
30 1•£)3 
31 1•49 
32 1·45 
:33 1·41 
34 1•38 

" 35 1•34 ,, ,, 
3() 1·81 
37 1·2R " 38 1'25 

" 3!) 1'23 ,, 
40 1•20 
41 1•18 
42 1•15 

" 43 1•13 
44 1•11 
45 en meer 1'09 ,, 

" 
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rr\-\BLE II.-~-lPPI_jlCABT_jE TO E~IPLOYEES. 

Table showing the percentage of average pensionable 
emoluments payable as pension to members of the Superan· 
nuation Fund in respect of each completed year of contribu
tion. 

Age at birthday nearest to 1

1 

elate from which contri· 
butions paid. 

Pemions for each completed year of 
contribution. 

22 and under 
24 

26 
27 
29 
30 
31 

33 
34 
~!) 

31i 
37 
::\8 
3!) 
40 
41 
42 
43 
44 
45 and owr 

I i -- ------------------ -- ------

... \ 2 00 of aYe rage pensionalJle emoluments. 

... I J·n4 , , , 

... 1 87 " ,. " 
1-·so 
1"7·4 
l'fi8 
Hi2 
1·5() 
1·51 
1·4() 
1"·12 
1 38 
1•34 
1·30 
1•:!7 
1·:?4 
J·21 . 
1"1 g 
1' Hi 
]·]4 

1•11 
1 oa 
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'TABEL II.-VAN TOEPASSING OP BEAl\IBrrEN. 

Tabel aanwijzende bet procentarre van ~erniddelde tra k
tementen onder pensioenrecht, betaalbaar als pensioen 
aan leden van bet Pensioenfonds met betrekking- tot elk 
vol jaar, waa.rover is gecontribueerd geworden. 

Ouderdom op verjaardag het 
naaste bij den datum waarop 
voor het eerst contributien 

zijn betaald. 

22 en onder 

24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
;)5 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 en meer 

Pensioen voor elk vol jaar waarover is ge
contribueerd g"worden. 

· 2·00 van gemiddelde traktementen onder 
pensioenrecht. 

1'1)4 ,, 
" t·87 

1"80 
1"74 ,, ,, 
I·68 
1"()2 
1·56 
]·51 
] ·46 
1·42 
1"38 
1•34 
1·30 
1•27 
1·24 ,. 
1 21 

" 1·19 
1·16 ,, 
I·H 
1·11 
1·09 
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TABLE IlL-APPLICABLE TO OFFICERS. 

Table showing the percentage of average pensionable
emoluments payable as pension to members of the Superan..: 
nuation Fund in respect of each completed year of contribu
tion under this table for each additional contribution ot 
one per cent. 

Age at birthday nearest to 
date from which contri

butions paid. 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4~ 
43 
44 
45 and over 

Supplem,mtary pensions for each com
pleted year of contribution under 

this Table. 

·51 of average pensionable emoluments. 
•50 
•48 
•48 
•46 
•46 
'44 
•44 
·42 
'41 
•41 
•39 
'29 
·38 
•36 
•36 ,, 
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rr ABEI..J III. -VAN TOEP AS SING OP AlVIBTE
NAREN. 

T.abel aanwiizende bet procentage van gemiddelde 
-traktement onder pensioenrecht, betaalbaar als pensioen 
a~n leden van het Pensioenfonds met betrekking tot elk 
-vol jaar, waarover is gecontribueerd geworden, volgens 
deze schaal voor elke additioneele contributie van een 
percent. 

Ouderdom op verjaardag het 
nanste bij den datum waarop 
voor 't eerst contributien zijn 

hetaalcl. 

30 

31 
32 
.33 
.34: 
.35 
36 
37 

'.38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 en meer 

Supplement pensioen voor elk vol jaar waar
over is gecontribueerd volgens deze schaaL 

·51 van gemiddelde traktementen onder 

·!)0 
pensioenrecht. 

•48 
" •48 

•46 
'46, 
•44 
44 
•42 
•41 
41 
'39 
'39 ., 
•38 ,, ,, ,, 
'36 

" " •36 ,, 
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TABLE IV.-APPLICABLB rro EMPLOYEES. 

Table showing the percentage of average pensionable
emoluments payable as pension to members of the Superan
nuation Fund in respect of each completed year of contribu
tion under this table for each additional contribution of one 
per cent. 

Age at birthday nearest to 
date from which contr!

butionsipaid. 

;)0 

31 
32 
33 
34 
35 
.'3n 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 and over 

Supplementary pensions for each com
pleted year of contribution under 

this Table. 

·54 of average pension a hle emolmuents. 
•52 " " " •50 
•50 
·4R 
•4() 

•45 
·44 
•43 
'41 
•41 

" •39 ,, 
•39 

" •38 
·3() 
·3l) 
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'TABEL IV.-VAN TOEPASSING OP BEAMBTEN. 

Tabel aanwijzende het prooontage van gemiddelde 
traktement onder pensioenrecht, betaalbaar als pensioen 
aan leden van bet Pensioenfonds met betrekking tot elk 
vol jaa.r, waarover is gecontribueerd g-eworden, volgmB 
·deze schaal voor elke additioneele contributie van een 
percent. 

Ouderdom op verjaardag het 
Supplement pensioen voor elk jaar waarover naaste bij den datum waarop 

-voor 't eerst contributien zijn is gecontribueerd volgens deze schaal, 
betaald. 

30 '54 van gemiddelde traktementen onder 

31 ·5~ 
pensioenrecht. 

,. ,, 
32 '50 

" 33 ·50 
" " 34 '48 ,, 

" 35 •46 
" 36 '4.5 ,, 

37 '44 
" 38 '43 

39 •41 
" " " 40 '41 
" " " 41 •39 
" " 42 '39 
" 

,, 
43 '38 ,, 

" 44 •36 
" " 45 en meer '36 ,, 

" 

. 
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SECOND SCHEDULE. 

HEUUJ~ATION SIX, SECTION III, CHAPTER G, OF 
THE CAPE CIVIL SERVICE REGULATIONS. 

III.-Officers taken from the Service of this Colony into 
the Imperial or other Service. 

6. ·whensoever in the case of an officer who has been 
taken, without a break, from the service of this Colony into 
the Imperial or other Service, the Imperial or other Govern
ment is prepared to grant him on his retirement, under 
such rules as may in that respect be in force at the time in 
the United Kingdom, or rules similar thereto, a pension 
based on his period of service under both Governments 
capable of being counted for pension purposes, the Governor 
may sanction a contribution from the revenues of this Colony 
toward such pension, for each year of his continuous ser
vice in this Colony, at the rate of one-sixtieth of his averay·p 
t5alary and emoluments capable of being counted for pension 
purposes at the date when he is so taken over; provided that 
no fractional part of a month may be taken into considera
tion; provided, further, that such officer retires from the 
Imperial or other Service on ground which would render it 
lawful for the Governor to grant him a pension if he were 
then in the Civil Service of this Colony. 
~--, 
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TWEEDE SOIIEDULE. 

REGEL ZES, ART. III., HOOFDSTUK G. VAN 
DE KAAPSCHE GOUVERNEMENrrs DIENST 
REGELING. 

111.-Ambtenaren overgeplaatst uit den Dienst van deze 
Kolonie naar den Keizerlijken of anderen Dienst. 

6. In het geval van een ambtenaar, die uit den Dienst 
van deze Kolonie naar den Keizerlijken of anderen Dienst 
is overgeplaatst, en het Keizerlijke of andere Gouverne
rnent gewillig is, hem onder zulke regelingen als in dat 
{)pzicht dan van kracht zullen zijn in het Vereerngd 
1\:oninkrijk, of regelingen daaraan gelijk, ten tijde van 
zijn pensioneering een pensioen toe te kennen, gebaseerd 
{)p zijn periode van dienst, onder beide Gouvernementen, 
dat in aanmerking kan komen voor pensioendoeleinden, 
heeft de Gouverneur het recht een contributie uit de ont
vangsten van deze Kolonie voor zulk pensioen af te staan, 
voor elk jaar van zijn onafgebroken dienst in deze Kolonie, 
naar den ma.atstaf van een-zesde gedeelte van zijn gemid
cleld salaris en toelagen, in aanmerking komende voor 
pensioen, op den datum, waarop hij zoo overgepla.atst is ; 
op voorwaarde, da t geen gedeelte van een maand in a an
mer king zal worden genomen, en verder voorbehoudende, 
dat zulk een ambtenaar uit den Keizerlijken of anderen 
Dienst treedt op gronden, waarop de Gouverneur hem 
wettig een pensioen zuu kunnen toekennen als ware hij 
in den Gouvernementsdienst van deze Kolonie. 
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AcT No. 38 of 1908.] [Took effect 14th September, 1908 .. 

ACT 
To provide for the Management and Control of the National 

Hospital. 

(Assented to 14th September 1908.) 

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 Orange River
Colony as follows :-

Definition of terms. 

1. In this Act the following expressions shall, unless . 
the context otherwise requires, have the meanings herein 
assigned to them :- -

''Hospital'' means the National Hospital at Bloem
fontein, formerly known as the Volks or State 
Hospital. 

"Board" means the Board of Management consti
tuted under this Act. 

"Governor" means the Officer administering the 
Government of this Colony acting by and with 
the advice and consent of the Executive Coui1cil 
thereof. 

''Member'' means a mmnber of the Board. 
'Railway" means the Administration of the Central 

South African Railways. 
"Municipality" means the Town Council of Bloem

fontein. 

Board of kianagement. 

2. The managen1ent ancl control of the Hospital shalL 
subject to the provisions of this Act, be vested in a Board 
of nine lVI:embers, constituted as follows :-
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WET No. 38 van 1908.] [Trad in werldng 14 Sept. 1908. 

WE1" 
Tot regeiing van het beheer en toezicht over het Nationaal 

Hospitaal. 

(Goedegekeurd 14 Septen1ber 1908.) 

ZIJ HE':r BEP AALD door Zijn lVIajesteit de Koning 
met advies en konsent van de vVetgevende Haad en de 
vVetgevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie, 
als volgt :-

W oorclbepalingen. 

·1. In deze \Vet hebben de volgende woordcn 
de betekenis daaraa:ri toegekend, tenzij de samenhang een 
andere zin vereist :- · 

"Hospitaal" betekent het Nationaal Hospitaal te 
Bloemfontein, voorheen bekend als bet Volks- of 
8 taa tshospi taal. 

"Raad" betekent de Raad van Beheer samengesteld 
overeenkmnstig deze W6t. 

''Goeverneur'' bet.ekent de ambtenaar die het Re~e
ringsbeleid in deze Kolonie voert handelende 
met advies en konsent van de Uitvoerende Raad 
ervan. 

"Lid" betekent een raadslid. 
" Spoorweg " betekent bet Bestuur van de Centrale 

Zu.idafrikaanse Spoorwegen. 
"Municipaliteit" betekent de Stadsraad van Bloem

fontein. 

Raad ran Beheer. 
2. Het beheer en het toezicht over bet Hospitaal 

berust met inachtneming van de bepalingen van deze 
vV et bij een Raad van neg en leden; samengesteld als 
volgt :-
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Seven members (of whom at least one shall be a duly 
licensed medical practitioner) to be nominated by the 
Governor. 
One M~mber to be nominated by the Railway, ann 
One to be nominated by the Municipality. 
Five Members shall form a quorum. 

Members nominated for one year. 

3. The members of the Board shall hold office for one 
year from the first day of July in the year in which they 
are nominated and shall be eligible for renomination. 

Non attendance of any men1ber for a period of three 
months without leave shall, however, involve automa
ti~ally that member's retirement. 

Filling vacancies. 
4. In case of an interim vacancy on the Board, 

the authority by whom the vacating member was 
nominated shall nominate some other person in his place 
for the period during which such member would have 
been entitled to continue in office. 

General nomination of Members. 
5. The first general nomination of members of the 

Board shall be made and notified in the Gazette in the 
month of June 1909, and thereafter in the said month in 
each succeeding year. 

Election of Chairman. 
6. The Board shall, at the first meeting of members 

nominated in terms of the last preceding section, elect a. 
Chairman from among their number, and shall in similar 
manner fill any vacancy in such office should occasion so 
require. 

li1ive members shall form a quorum and in case of an 
equality of votes the Chairman or the me1nber at the time 
acting as such shall have a casting vote in addition to a 
deliberative vote. 

Meetings of the Board. 
7. The Board shall hold ordinary meetings at the 

Hospital not less than once in each month. 
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Zeven leden (waarvan minstens een. een beboorlik 
gelicentieerd geneesbeer is), door de Goeverneur te 

worden benoemd. 
Een lid door de Spoorweg te worden benoemd, en 
Een lid door de Municipaliteit te. worden benoemd. 
Vijf leden vormen een quorum. 

Leden voor een jaar aangesteld. 

3. De raadsleden nemen hun bediening gedurende 
een jaar waaT ingaande op de eerste Juli van bet 

jaar waarin zij aangesteld worden en komen voor berbe
noeming in aanmerking. 

Niet-verscbijning van een lid gedurende drie maanden 
zonde·r vergunning brengt de aftreding van zulk lid van 
zelve mede. 

Aanvulling van vakatures. 

4. In geval van een tussentijdse vakature in de Raad 
benoemt bet ge.zag door hetwdk het afgetreden lid be
noemd was, een ander persoon in zijn plaats voor bet 
tijdvak gedurende betwelk zulk lid gerecbtigd zou zijn 
geweest dienst te doen. 

Algemene aanstelling -van Leden. 

5. De eerste algemene benoeming van raadsleden 
wordt in de maand J uni 1909 gedaan en in de Goever
nementskoerant afgekondigd, en vervolgens in de ver
melde maand van elk volgend jaar.-

V erkiezing van Voorzitter. 

6. De Haad verkiest in de eerste vergadering van leden 
benoemd overeenkomstig de voorgaande sektie, een V oor
zitter uit zijn midden en vult wanneer deze bediening 
openvalt dezelve desvereist op soortgelike wijze aan. 

Vijf leden vormen een quorvum en bij staking van 
stemmen heeft de Voorzitter of bet lid dat alsdan zijn 
plaats vervult een beslissende stem hoven en bebalve een 
beraadslagende stem. 

Raadsvergaderingen. 
7. De Raad boudt niet minder dan eenmaal In elke 

maand gewone vergaderingen in bet Hospitaal. 
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The Chairman may at any time convene a special 
meetinQ" ancl shall upon the written request of two mem
bers of the Board setting forth tbe object of such meeting 
call a meeting of the Board to bo held at the Hosnitn I 
or elsewhere. 

Powers of present Board. 

8. The members of the Board existing at the takinc
effect of this Act shall continue to hold office up to and 
including the thirtieth day of June 1909, and shall, until 
the expiration of such period have all the rights, powers 
and privileges which are vested in members of the Board 
constituted under the provisions of this Act. 

Appointment of Resident 1\I edical Officers. 

9. The Governor shall after consultation ~with the 
Board appoint a Hesident lYiediCal Officer for the 
IIospital, who shall exercise such functions in 
connection therewith as the Governor may from time 
to time determine, and be responsible for the manage
ment thereof subject to such instructions and directions 
from the Board as are not inconsistent with the provi
sions of this Act and the regulations framed thereunder. 
The Resident l\fedical Officer shall not be eligible for a 
seat on the Board, but shall attend its meetings when re
quired. 

The Governor may also, after consultation as aforesaid, 
appoint such consulting and other l\1edical Officers as he 
.may deem necessary. 

Right of Board to appoint and dismiss Officers. 

10. It shall be competent for the Board to appoint from 
time to time, as occasion requires, a Secretary and 
'Treasurer, who shall know and be able to correspond in 
'both English and Dutch, lVIatron and Nurses, and such 
·other officers and servants as may be required for ~he 
~proper and efficient working of the Hospital, and also to 
dispense with the services of any such officers for good 
and sufficient reasons provided that appointments to which 
an annual salary of fifty pounds and upwards is attached 
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De Voorzitter kan te allen tijde een buitengewone 
vergadering beleggen en beroept op schriftelik verzock 
van twee raadsleden vermeldende bet doel van de ver
gadering, een Raadsvergadering, in bet I-Iospitaal of el
ders te worden gehouden. 

Bevoegdheden 1:an de bestaande Raad. 

8. De !eden van de Raad die ten tijde van de inwer
kingtreding van deze Wet in funktie is, blijven hun be
diening bekleden tot en met de dertiende J uni 1909, en 
bezitten tot het uiteinde van dat tijdperk alle rechten, 
bevoegdheden en voorrechten toekomende aan leden van 

-.de R.aad ingesteld overeenkomstig het bij deze \Vet be
paalde. 

Aanstelling van Resident Geneeskundigen. 

9. De Goeverneur stelt na ruggespraak met de 
Raad een Resident Geneesbeer ·voor het Hospitaal 
aan, die zodanige daartoe betrekkelike diensten 
waarneemt als de Goeverneur van tijd tot tijd mocbt 
bepalen en verantwoordelik is voor bet beheer ervan met 
inachtneming van de instrukties en voorschriften van de 
Raad voorzover zij niet strijdig zijn met de bepalingen 
van deze vVet en de regulaties ingevolge dezelve vastge
.steld. De Resident Geneesbeer is niet als raadslid ver
kiesbaar, doch is gehouden desgevraagd de Raadsverga
deringen bij te wonen. 

De Goeverneur kan ook, na ruggespraak hiervoren 
vermeld, zodanige konsulterende en andere geneesheren 
.aanstellen, als hij nodig mocht oordelen. 

Raad bevoegd beambten ann te stellen en te ontslaan. 

10. De Raad is bevoegd qesvereist van tijd tf1t tijd een 
.Sekretaris en Penningmeester aan te stellen die ver
trouwd is met de Engelse alsmede de Hollandse taal en 
daarin briefwisseling kan voeren, Maeder en V erpleeg
sters en andere beambten en ondergeschikten die voor de 
behoorlike en degelike vervulling van de Hospitaaldienst 
benodigd zijn, en tev:ens op goede en genoegzame gronden 
zodanige beambten te ontslaan; met dien verstande dat 
.aanstellingen, waaraan een jaarwedde van vijftig pond en 
meer verbonden is, aan de bekrachtiging van de Goe-
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shall be subject to confirmation by the Governor; an(} 
provided further that any person dismissed by the Board· 
shall have a right of appeal to the Governor, who shall 
decide and take such action thereon as he shall think fiL 

Power of Governor to make regulations. 

11. The Governor may from time to time make, alter 
or rescind rules or regulations for all or any of the follow
ing purposes :-

(1) The admission of patients to the Hospital. 

(2) The fees to be paid by paying patients. 

(3) The diet of patients. 

(4) Itegulating the visits of relations, friends and 
others to patients. 

(5) Defining the position and duties of the Resident. 
Consulting and other Medical Officers, the
Secretary and Treasurer, Matron, Nurses and 
other members of the Hospital Staff. 

(6) Providing for official visits by members of the 
Board and the furnishing of reports thereon. 

(7) The forms to be adopted in furnishing vital and 
other statistics connected with the Hospital. 

(8) Providing for the raising of extraordinary re
venue and for the geheral financial administra
tion and control. 

(9) Generally for any other purpose necessary for 
the more effectual carrying out of the objects and 
provisions of this Act. 

Expenditure controlled by the Board. 

12. The sums required for the· current expenditure in 
respect of salaries, wages and the general maintenance of 
the Hospital shall be provided out of the public funds and 
such other funds as may be available for the purpose 
and the administration thereof shall be vested in and 
controlled by the Board provided that no amount exceed
ing Fifty pounds sterling shall be expended for any 
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verneur onderworpen zijn ; en in dier voege voorts dat 
een door de Raad ontslagen persoon recht van beroep 
naar de Goeverneur zal hebben, die nanr aanleiding d1ar
van beslist en handelt als hij dienstig zal oordelen. 

Goeverneur bevoegd regulaties vast te stellen. 

11. De Goeverneur kan van tijd tot tijd regels of regu· 
laties voor aile of een van de navolgende doeleinden vast 
stellen, wijzigen of intrekken :-

(1) De opneming van patienten in het Hospitaal. 

(~) De verplegingsgelden door betalende patienten 
versch uldigd. 

(3) Het dieet van patienten. 
l 4) Tot regeling van de bezoeken van aan verwan

ten, vrienden en anderen aan patienten. 

(5) Omschrijvende de positie en plichten van de Re
sident-, Konsulterende €n andere Geneesheren, 
de Sekretaris en Penningmeester, de Moeder, 
Verpleegsters en andere leden van het Hospi
taal personeel. 

\6) Regelende officiele bezoeken door ]eden van de 
Rnad en het leveren van desbetreffende versla
gen. 

( 7) De vormen te worden gebruikt voor bet leveren 
van Ievens- en andere statistieken rakende bet 
Hospitaal. 

(8) Regelende de heffing van buitengewone inkom
sten en het algemeen financieel behcer en toe
zicht. 

(9) In het algemeen voor al hetgeen vereist is voor 
de betere uitvoering van het doel en de bepalin
gen van deze Wet. 

Uitgaven onder toezicht van Raad. 

12. De gelden benodigd voor lopende uitgaven ter z~ke 
van bezoldigingen, lonen en de algemene instandhoud1ng 
van het Hospitaal worden uit de Algemene Schatkist en 
.andere daarvoor beschikbare fondsen verstrekt en het be
beer ervan en bet toezicht erover berust bij de Raad, met 
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supplies without public tenders for such supplies having
been called for, such tenders to be dealt with by the 
'l'ender Board, under such regulations as may from time 
to time be in force with regard to tenders for supplies and' 
services required by the several Departments of the 
Public Service in the Orange River Colony, payment for' 
which is made by Public Funds. 

It shall not, however, be competent for the Board 
to incur any capital expenditure in connection with the 
Hospital without the authority o£ the Governor. 

Annual report and statement of accounts. 

13. The Board shall annually, in or about the month 
of Septen1ber, forward to the Coloniai Secretary a full 
report of the affairs of the Hospital up to the thirtieth 
day of J nne in each year, together with a statement of 
accounts duly audited by an officer of the Audit Depart
rnent up to the san1e date, and complete statistics in such 
fonn as may by regulation be proscribed relating to the
diseases and c.ases treated in the Iiospital during the year 

. ending on tho said date. 

Ueport and accounts to be laid before Legislative 
Assembly. 

14. 'l'be said report and statements in the last. pre
ceding section mentioned shall be laid before the I;egis
lative Assembly at its first session after their receipt by 
the Colonial Secretary, and the statemen1; of accounts, 
shall be published in the Gazette. 

Repeal. 

15. Ordinance 11 of 190() and Ordinance 21 of 1907 are 
hereby repealed without prejudice to anythina lawfully 
done thereunder. 

0 

Title. 

16'. This Act may be cited as the "National Hospital. 
Act, 1908.'' 
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dien verstande dat geen bedrag van mccr dan vijftig pond 
sterling voor' benodigheden uitgegeven zal worden zomler 
openbar1e aanvrage van tenders voor zulke benodigheclen. 
welke tenders door de Tenderraad behandeld worden 
overeenkomstig de van tijd tot tijd in working zijnde 
regulaties betrekkelik tenders voor benodigheden en dienst
verriohtingen door de onderscheidone Depart~menten van 
de Publieke Dienst in den Oranje Hi,rier Kolonie vereist~ 
waarvoor bctnling uit de Algemene Sohatkist gesohiedt. 

De Raad is echter niet bevoegd zonder verlof van de 
Goeverneur kapitaaluitgaven in verband met het Hospi
taal te doen. 

J aarliks verslag en staat van inkomsten en uitgaven. 

13. De Raad zendt jaarliks, in of omstrceks de maand 
September een volledig ver'slag van de toestand van bet 
Hospitaal tot de dertiende Juli van elk jaar aan de Kolo
niale Sekretaris, vergezeld van een staat van inkomsten 
en uitgaven door een ambtenaar van het Auditeursdepar
tement tot dien datum toe behoorlik nagezien, benevens 
staten in de bij regulatie voorgeschreven vorm betrekke
lik de ziekten en ziektegcvallen die in het Ilospitaal ge- · 
durende het op clien datum eindigend jaar behandeld zijn. 

V erslag en staat van inkomstcn en uitgat:en aan de Wet
gevende Vergadering te 1corden roorgelegd. 

1Ll, Het genoemd verslag alsmede de staten in de voor
gaande sektie vermeld worden a an de W etgevende Ver
gadering in zijn eerste zitting voorgelegd na ontvangst 
ervan cloor de I{oioniale Sekretaris, zullende de staat van 
inkomsten en uitgaven in de Stantskoerant openbaar 
worden gemaakt. 

H etroeping. 

15. Ordonantie 11 van 1906 en Ordonantie 21 van 1907 
zijn hierbij herroepen onverminderd hetgeen ingevolge 
dezelve wettiglik verricht is. 

Benaming. 

16. Deze Wet mag worden aangehaald als de "Natio
naal Hospitaalwet, 1908." 
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443 PRACTITIONERS. 

AcT No. 39 of 1908.] [Took effect 14t:h .September, 1908. 

AC1"' 
To Amend tlte Law relating to the Admission of Advocates, 

Attorneys and Medical Practitioners. 

(Assented to 14th September, 1908.) 

Be it enacted by the King's l\Iost Excellent Majesty 
by and with the advice and consent of the Legislative 
Council and Legislative Assembly of the Orange River 
Co~ony as follows:-

Admission as Advocates of British subjects 
holding certain University degrees. 

1. In addition to the persons mentione<i in section 
eleven of the Administration of Justice Ordinance, 1902, 
and subject to the provisions therein contained the High 
Court ma,y approve admit to practise and enrol as Advo
cates or Barristers any person being a British subject re
sident in any of the Colonies or Territorie,s. of British 
South Africa who has obtained from any of the Universi
ties menti0ned in the Schedule he:mto a certificate or 
diploma of "Juris Utriusque Doctor" or of "Legum Doc
tor" or of a Degree in law equivalent thereto and entitling 
him as regards professional qualifications to be admitted 
to practise as an advocate in the Superior Courts of the 
.country in which such University is established. 

Admission of Attorneys of the High Court of the 
former South African Republic. 

2. Notwithstanding any provision to the contrary in 
the "Administration of Justice Ordinance, 1902," the 
period of seven years referred to in Sub-Section (d) of 
Section 13 of the said Ordinance, shall mean and shall 
in?lude any pe~i'Jd during which an Attorney, duly ad
mitted to practise before the High Court of the former 
South African Republic, shall have practjsed as such be
fore the said High Court. 
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'VET No. 39 van 1908.] [Trad in werking 14 Sept. 1908~ 

WE1' 
Tot wijziging van de Wet regelende de Toelating van Advokaten,_ 

Prokureurs en Geneeskundigen. 

(Goedgekeurd 14 September 1908.) 

Z.ij bet bepaald door Zijne l\1ajesteit de Koning met 
adv1es en konsent van de W etgevende Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie als
volgt :-

Toelating als Advokaten van Britse onderdanen 
in het bezit van zekere Universiteitsgraden. 

1. Benevens de in sektie elf van de ' ' Adminis. 
tratie van J ustitie, 1902," vern1elde person en en onver
minderd de voorbeboudingen daarin vervat, kan bet Hoog
gerechtshof als Advokaten of Barristers een ieder tot de 
praktijk toelaten en inschrijven. die een metterwoon in 
een van de Kolonies of Territorieen van Brits Zuid Afrika 
gevestigd Brits onderdaan zijnde, aan een in de Bijlage· 
hiervan genoemde U niversiteit een certifikaat of diplo
ma van "Juris Utriusque Doktor" of van "Legmn
Doktor" of van een gelijkwaardige rechtsgeleerde· 
Graad verkregen heeft hem wat betreft professionele 
kwalifikaties bevoegdheid verlenende,. o1n als advokaat 
in de Hog ere Gerecbtshoven van bet land, alwaar de· 
U niversiteit gevestigd is tot de praktijk toegelaten te wor
den. 

To elating van Prokureurs van het H oogge1·echtshoj 
van de voormalige Zuid Afrikaanse Republiek. 

2. Niettegenstaande tegenovergestelde voorzieningen in 
de " Administratie van .Tustitie Ordonantie 1902 " be
tekent en omvat bet in subsektie (d) van sektie 13 van de 
bedoelde Ordonantie vermeld tijdperk van zeven jaren 
een tijdperk, gedurende betwelk een voor bet Hoogge
recbtshof van de voormalige Zuidafrikaanse Republiek 
tot de praktijk beboorlik toegelaten Prokureur als zodanig 
voor bet genoemd Hooggerechtshof gepraktiseerd heeft. 
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Regist-ration as medical p-ractitione-rs of British subjects 
who have o.bta-ined certain University diplomas 

o-r certificates. 

3. Notwithstanding anything contained in sub-sections 
·(b) and (c) of section fifteen of the Medical and Pharmacy 
Ordinance, 1904, a oertificate of registration may be 
.granted under the said Ordinance to an applicant en-
titling him to practise as a physician and surgeon on the 
diploma or certificate of any of the Universities aforesaid 
·entitling him as regards profess:onal qualifications to prac
tise as aforesaid throughout the .country in which the 
same was granted; provided that such applicant be a 
British subject and domiciled in any of the Colonies or 
Territories of British South Africa. 

Tariff for Medical Practitioners. 

4. Except in cases of special agreement no medical 
practitioner shall be entitled to charge for any services 
Tendered at a rate higher than that established by custom 
·amongst or generally recognized by medical practitioners, 
•practising in this Colony. 

Title. 

5. This Act may be cited as the "Admission of Advo
cates, Attorneys and lVIedical Practitioners 'Amendment 
Act, 1908." 

SCHEDULE 

The Universities supported or controlled by the Go
vernments of Germany, France, Holland and Belgimn 
and such other Universities as the Governor in Council 
after consultation with the l\1edical and Pharmacy Coun
cil of the Orange River Colony, _may from time to time 
by notice in the Gazette determine; provided that in the 
case of a medical diploma or certificate the curriculum 
and standard of examination required by any such other 
University, for such diploma or certificate be not 
lower than that required by the General Council of Medi-
~al Education and Registration of the United Kingdom. 
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Inschr·ijving als geneeskundige p-raktizijns ?ian Britse 
onderdanen, die zekere Universiteits-diplomas 

of certifikaten verkregen hebben. 

3. Niettegenstaande het bepaalde in subsekties (b) en 
(c) van sektie vijftien van de " Geneesheren en Apotc

kers-ordonantie, 1904," kan aan een annlikant een in
schri,jvings-certifikaat in termen van de Ordonantie voor
meld tot uitoefening van de praktijk als genee.sheer en heel
meester uitgereikt worden op grond van een diploma of 
certifi.kaat van een van de U niversiteiten voormeld, hem 
wat betreft professionele kwali:fikaties de 'bevoegdheid' 
verlenende om als zodanig binnen de e-ehele uitgestrekt
heid van het land alwaar hetzelve uite-ereikt is te prak
tizeren; onder voorwaarde dat de apnlikant een Brits 
onderdaan en in een van -de Xolonies of Territorieen van 
Brits Zuid Afrika metterwoon gevestigd zij. 

Tarief voor Geneesheren. 

4. Met uitzondering van gevallen, waarin zulks uit
drukkelik bedongen is, is geen geneesheer bevoegd voor 
bewezen diensten een boger tarief in rekening te brengen, 
dan hetwelk onder in deze Kolonie praktizerende genees
heren door gebruik vastgesteld of a1gemeen erkend is. 

Benaming. 
5. Deze \Vet wordt aangehaald als de "Toelating van 

Advokaten, Prokureurs en Geneeskundigen \Vijzigings
wet, 1908." 

BIJLAGE. 

De door de Regering van Duitsland, Frankrijk, Hol
land en Belgie onder'steunde of beheerde U niversiteiten 
en andere door de Goeverneur in overleg met de Genees
heren en Apotekersraad van de Oranje Rivier Kolonie van 
tiid tot tijd bij kennisgeving in de Gou-vernernents Koe
rant nader vast te stellen u n:versiteiten : mits ten op
zichoo van een geneeskundig diploma of certifikaat de 
leergang en examen:..standerd door een zodanige andere 
U niversiteit voor zulk diploma of certifi.kaat gevorderd 
niet lager zijn dan welke door d1e AJgemene Raad van 
Geneeskundig Onderwijs en Registratie van het Verenigd
Koninkrijk gevorclerd worden. 
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AcT No. 40 of 1908.] [Took effect 14th September, 1908. 

ACT 
'To authorise the Governor to raise a Loan not exceeding One 

Million Five Hundred Thousand Pounds. 

(Assented to 14th September, 1908.) 

BE IT ENACTED by the King's Most Ex~'ellent 
:Majesty by and with the advice and consenb of the 
Legislative Council and Legislative Assembly of the 
{)range River Colony as follows :-

G01.:ernm· may bm·,·ow. 

1. The Governor may borrow a sum not exceeding 
Dne million five hundred thousand pounds sterling in 
.any manner provided by the General Loan and In
scribed Stock Ordinance, 1906, and the amount so raised 
.shall be appropriated and applied to the purposes 
specified in the Schedule hereto and to no other pur
poses. 

Contribution to Sinking Fund. 

2. Contributions to Sinking Fund as contemplated 
by the provisions of Sections ten and twenty-four of the 
.said Ordinance shall C(Jmmence three years from the 
date of the first issue of Debenture or Inscribed Stock 
.under this Act. 

Repeal. 

3. The Bloemfontein-Kimberley Railway Construction 
Loan Ordinance 1906 shaH be and is hereby repealed. 

Title. 

4. This Act may be cited as the" Orange River Colony 
:Public Loan Act, 1908." 
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WET No. 40 van 1908.] [Trad in working 14 Sept. 1908~ 

WET 
Machtiging verlenende aan de Goeverneur tot uitschrijving van· 

een Lening van hoogstens Een Millioen Vijf Honderd 
Duizend Pond. 

(Goedgekeurd 14 September 1908.) 

ZIJ RET BEP AALD door Zijn Majesteit de Koning 
met advies en konsent van de \Vetgevende Raad en 
de W etgevende V ergaclering van de Oranje Ri vier
Kolonie als volgt :-

Goeve1·neur bevoegd lening uit te sch'rij1.:en. 

1. De Goeverneur is bevoegd een lening ten bedrage
van hoogstens Een millioen vijf honderd duizend ponct 
sterling op een bij de A lgemene Lening en Ingeschre
ven Fondsen Ordonantie 1906 voorgeschreven wijze te 
sluiten, zullende het aldus opgenomen bedrag voor het 
doel omschreven in de Bijlage hiervan en geen ander
doel beschikbaar gesteld en aangewend wcrden. 

Bijdrage tot het Delgings(onds. 

2. De bijdragen tot het Delgingsfonds hij het bepaalde
in sekties tien en vier en twintig van de voormelde· 
Ordonantie bedoeld zullen drie jaren vanaf de datum 
van de eerste uitgifte van Schuldbrieven of Ingeschre-
ven Fondsen ingevolge deze Wet a an vangen. 

He1·roeping. 

3. De Bloemfontein-Kimberley Spoorwegaanleg
Lening Ordonantie 1906 wordt en is bij deze inge
trokken. 

Benarning. 

4. Deze Wet wordt aangehaald als de " Oranje Rivi er· 
Kolonie Staatslening Wet 1908." 
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SCHEDULE. 

Appropriation of·sum bm·rowed. 

Establishment of Church In'dustrial 
Colonies for Poor Whit ~s 

Establishment of a Fund for assist
ance by way of Loans to those 
in necessitous circumstancP-s, 
and for the promotion and 
assistance of farming and in
dustrial undertaking~ ... 

Establishment of a Government Land) 
Settlement Scheme £65,000 

Establishment of Factories £25,000 
Construction of Bloemfontein-Kim-

berley Hail way 
Repayment of Basutoland Loan ... 
Repayment of S.A.C. \Vorks Loan 
Dther reproducti\·e Works and the 

cost of raising th '3 Loan 

£27,500 0 0 

750,000 0 0 

90,000 0 0 

400,000 0 0 
30,000 0 0 
50,000 0 0 

J 52,500 0 0 
--------

£l,f)OO,OOO 0 0 
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BIJLAGE. 

Besteding van geleende sam. 

·Oprichting van Kerkelik Inclustriele 
Ko:onien voor Anne Blanken . .. £27,500 0 0 

Oprichting van een Fonds tot verstrek
king van hulp door middel van 
Voorschotten aan nooddruftige 
personen en ter bevordering en 
ondersteuning van landbouwkun-
dige en industrie]e onderne-
mingen ....................... . 

Dprich ting van een Regerings-N eder-l 
zettingschema £65 ,000 

Oprichting van Fabrieken £25,000 
A an leg van Bloemfontein-Kimber

ley 8 poorweg... .. . . .. .. . .. . .. .... 
1rerugbetaling van Basutoland Lening 
fl1erugbetaling van S.A.C. \Verken 

Lening .......................... . 
Andere reproduktieve W erken en Uit

schrijvingskosten van Lening 

750,000 

90,000 

400,000 
30,000 

50,000 

152,500 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

£1,500,000 0 0 
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AcT No., 41 of 1908.] [Took effect 14th September, 1908~ 

ACT 
To provide for the care custody and inspection of documents 

deposited with Parliament for the pm·pose of Private Bills 
to be introduced therein ; and further to provide for the 
taxation of costs incurred in the promotion of or opposition 
to such Private Bills. 

(Assented to 14th September, 1908.) 

\VHEREAS it is expedient to make provision for the 
care, custody, and inspection of documents required in 
pursuance of the Standing Rules and Orders of eithe:
House of Parliament to be deposited in relation to a pri
vate bill of which due public notice of intention to pro
mote the same has been given ; 

And whereas it is further expedient to make provision 
for taxing the costs and expenses to be charged by parlia
mentary agents and others in respect of private bills in 
Parliament and of the preparation, introduction, and 
passage through of, or opposition to, the same in the Legisla
tive Council and the Legislative Assembly or in either of 
them; 

BE IT EN ACTED by the King's lVIost Excellent 
Majesty by and with the advice and consent of the Legis
lative Council and the Leg·islative Assembly of the Orange 
River Colony as follows :-

PREI~IlVIINARY. 

Interpretation of terms. 

1. In this Act unless inconsistent with the context; 
" committee " shall mean a select committee of the· 

Legislative Council or of the Legislative Assem-
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WET No. 41 van 1908.] [Trad in werking 14 Sept. 1908. 

WET 
.Om voorziening te maken voor de bewaring en inspectie van en 

de zorg voor documenten bij bet Parlement gedeponeerd 
inzake Private Wetsontwerpen die daarin voorgebracht 
zullen worden ; en verder om voorziening te maken voor 
de taxatie van kosten gemaakt bij bet bevorderen of 
opponeeren van zulke Private Wetsontwerpen. 

(Goedgekeurd 14 September 1908.) 

Aangezien het wenschelijk is om voorziening te maken 
voor de· bewa.ring en inspectie van en de zorg voor docu
menten die volgens het Reglement van Orde van ·een 
der beide Huizen van het Parlernent gedeponeerd moeten 
worden in verband met een private concept-wet waarvan 
beboorlijk publieke kennisgeving van bet voornemen om 
.dezelve te bevorderen gegeven is; 

En aangezien beli verder wenscbelijk is om voorziening 
te maken voor de taxatie van de kosten en uitgaven die 
door parYemcntaire agenten en anderen herekend mogen 
worden met betrekking tot private concept-wetten in bet 
Parle1nent en met betrekking tot bet optrekken voorstel
len en bevorderen of bet opponeeren van dezelve in den, 
Wetgevenden Raad en de Wetgevende Vergadering of in 
·een van beide ; 

Zij bet door Zijne Majesteit den Koning op advies en 
1lnet consent van den Wetgevenden Raad en de Wetg~
vende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie bepaalJ 
:als volgt :-

lNLEIDING. 

I nterpretatie van uitdrukkingen. 

l. In deze Wet zal tenzij in strijd met den samenhang 
"comite" beteekenen een gekozen comite van den 

W etgevenden Raad of van de \V etgevende V er-
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bly according as the proceedings in respect cf 
which costs may be incurred, be had or taken in 
the Legislative Council or the Legislative As
sembly; 

" depositary " shall mean any person being an officer· 
in the public service to whom is assigned in ac
cordance with section two the duty of receiving 
documents required by the standing rules and 
orders of the Legislative Council or Ijegislative· 
Assembly to be deposited in relation- to private 
bills to be introduced therein; 

' Jepositbr" shall mean any person whose duty it is
in accordance with the standing rules and orders 
either of the I..~egislative Council or Legislative 
Assembly to deposit any such documents or the· 
agent of such person; 

" document " shall mean any map, diagram, plan,. 
section, book, writing, or any extract therefrom ; 

sc petitioner" shall mean any person who may present 
a petition against a private bill or against any 
provision or statement therein; 

" private bill" shall mean and include the several 
bills to which the standing orders of the Legisla
tive Council and Legislative Assembly relating to 
private bills are respectively applicable; 

" promoter " shall n1ean and include any person 
whose nan1e appears on any petition or bill as 
promoting the same ;. 

'' taxing officer '' shall mean the taxing officer of the 
Legislative Council or of the Legislative As
sembly according as the costs to be taxed by such 
officer relate to proceedings had or taken in the 
Legislative C{Juncil or the ljegislative Assembly. 

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



PRIVATE \VETSONTWERPEN. 448 

gadering naar gelang de kosten gemaakt zijn 
in verband met verrichtingen in den W etgeven
den Raad of in de W etgevende V ergadering ; 

"bewaarnemer'' ·beteekenen eenig persoon zijnde een 
publieke ambtenaar aan wien overeenkomstig sec
tie twee is opgedragen de plicht om documenten 
te ontvangen die volgens h€t Reglement van 
Orde van den Wetgevenden Raad of van de 
vV etgevende V ergadering gedeponeerd moete n 
worden in verband met private concept-wetten 
die daarin voorgesteld zullen worden ; 

''bewaargever'' beteekenen eenig persoon wiens plicht 
bet is overeenkomstig bet Reglement van Orde 
hetzij van den W etgevenden Raad of van 
de \V etgevende V ergadering om eenige zulke 
documenten te deponeeren of de agent van zulken 
persoon; 

"document" beteekenen eenige kaart plan teekening. 
doorsnede boek geschrift of eenig uittreksel daar
uit; 

"requestrant" beteekenen eenig persoon die een ver
zoekscbrift tegen een private concept-wet of 
tegen eenige bepaling of verklaring daarin in
dient; 

"private coneept-'wet" beiteekenen en insluiten de 
verscbillende concept-wetten waarop de Vaste 
Regula ties van den W etgevenden Raad en de 
VV etgevende V ergadering met betrekking tot pri
v~.te concept-wetten respectievelijk toepasselijk 
ZlJn; 

"promotor" beteekenen en insluiten eenig persoon 
wiens naam op eenig verzoekschrift of concept
wet voorkomt als zijnde de persoon die zulkver
zoekscbrift of zulke concept-wet gaat bevorderen ~ 

"taxateur" beteekenen de taxateur van den Wetge
venden Raad of van de Wetgevende V ergadering 
naar gelang dat de kosten die getaxeerd zullen 
worden gemaakt zijn in verband met verricbtin· 
gen in den W etgevenden Raad of in de W etge-· 
vende V ergadering. 
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PART I. 

CARE, CusTODY AND INsPECTION oF DocuMENTS 

DEPOSITED F:OR PRIVATE BILLS. 

Designation of depositaries. 

2. It shall be lawful for the President of the Legislative 
Council or for the Speaker of the Legislative Assembly (as 
the case may be) to assign by notice in the Gazette under 
the hand of the clerk of such Council or Assembly (as the 
case may be) to any penmn being an officer of the public 
service the duty of receiving all documents required in 
pursuance of standing rules and orders to be deposited in 
rebtion to any private bill of the intention to introduce 
which into Parliament due public notice has been given. 

Duties of devositary. 

3. (1) As often as any depositor shall present any docu
ment to a depositary the depositary shall take charge 
of such document and give to the depositor a receipt 
for the same in the form prescribed by the standing 
rules and orders. The depositary shall make clue pro
vision for the care and custody of such document and 
shall for a reasonable time during office hours and on 
the payment of the fees in this section prescribed 
permit any interested person to inspect such docu
rnent or to make ·Copies of the whole or any part of 
the same. 

(2) A fee of two shillings and sixpence shall be pay
able by every person inspecting or copying the whole or 
any part of such document and in addition to such 
fe.e a further sum of one shilling shall be payable by 
·sue? person .for eve;ry hour after the first hour during 
whiCh such InspectiOn may continue. 
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DEEI_j I. 

BEWARING EN !NSPECTIE VAN EN .ZORG VOOR DOCU· 

MENTEN IN VERBAND MET PRIVATE 00NCEPT

VVETTEN GEDEPONEERD. 

Aanstelling van bewaarnemers. 

449 

2. Ret zal den President van den VV etgevenden Raacl 
·of den Speaker van de VVetgevende Vergadering (zooals 
bet geval moge zijn) geoorloofd zijn om door kennisge
ving in de· Staatscourant onder de hand van den klerk 
van zulken Raad of zulke V ergadering (zooals het geval 
moge zijn) eenigen persoon zijnde een publieke ambte
naar aan te stellen om alle documenten te ontvangen 
-die overeenkon1stig het Reglement van Orde gedepo
neerd moeten worden in verband met eenige private con
·cept-wet waarvan behoorlijke publieke kennisgeving 
van het voornemen om dezelve jn het Parlem.ent voor 
te stellen gegeven is. 

Plichten van bewaarnemer. 

3. (l) Zoo dikwijls als eenige bewaargever eenig docu· 
.went aan een bewaarnemer dverhandigt zal de bewaar
nemer zulk document in bewaring nemen en hi] zal 
aan den bewaargever een kwitantie daarvoor geven 
in den vorm voorgeschreven bij het Reglement 
van Orde; de bewaarnemer zal hehoorlijke voor
ziening maken voor de bewaring van en de zorg voor 
zulk document en zal eenigen belanghebbende voor 
-een redelijken tijd gedurende kantooruren en op be
taling van de fooien in deze sectie voorgeschreven 
toelaten om zulk document in te zien of om afschriften 
hetzij van het geheele document of van een gedeelte 
·daarvan te maken. 

·(2) Een fooi van twee shillings en sixpence zal door 
iederen persoon betaald worden die zulk document 
inziet of die een afschrift hetzij van bet geheele docu
ment of van een gedeelte daarvan maakt en behalve 
zulke fooi zal een verdere sam van een shilling be
taald worden door zulken persoon voor elk uur ge
durende hetwelk hij zulk document inziet na afioop 
-van bet eerste uur. 
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Penalty. 

4. Any· neglect or refusal to carry out any provision of 
section three shall be deemed to be a contempt of Par
liament in addition to the contempts and offences enume~ 
rated in section sixteen of the Powers and Privileges of 
Parliament Act, 1908, and shall render the offender liable 
to be dealt with in manner provided by such Act or by the 
standing rules and orders afore.said. 

PART II. 

TAxATION OF CosTS IN RESPECT OF PROMOTION 

OR OPPOSITION TO PRIVATE BILLS. 

Appointment of taxation officers by President and Speaker
respectively. 

5. (1) The President of the Legislative Council shall 
appoint a fit person to be the taxing officer of the 
Legislative Council, who shall hold his office during 
the plea-sure of the President and execute the duties 
thereof in accordance with such directions as he may 
from time to time receive from the President. 

(2) The Speaker of the Legislative Assembly
shall appoint a fit person to be the taxing officer of 
the Legislatiive Assembly, who shall hold his office 
during the pleasure of the Speaker and execute the 
duties thereof in accordance with such directions aso. 
he may from time to time receive from the Speaker. 

Preparation of scale of charges. 

6. The President and the Speaker may from time to, 
time prepare and alter scales of charges which may be al
lowed to parliamentary agents and others upon taxation 
under this Act of bills of costs for or in connection with 
the promotion of or opposition to a private bill and the 
taxing officer shall in taxing any such bill of costs be 
gnided as to the maximum amount to be allowed by the
scale of charges so prepared. 
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Strajbepaling. 
4. Eenig verzuim of weigering om de bepalingen van 

sectie drie na te komen zal geacht worden te zijn 
een minachting_ van het Parlement behal ve nog de m~n
achtingen eb. overtredingen omschreven in sectie zestien 
van de Wet tot regeling van de Machten en Voorrechten 
van het Parlement 1908 en met den overtreder zal gehan
-<leld worden op de wijze in zullm wet of in het · Reglement 
van Orde voormeld voorgeschreven. 

DEEL II. 

TAXATIE VAN KOSTEN IN VERBAND MET HET 

BEVORDEREN .OF 0PPONEEREN VAN 

PRIVATE CONCEPT-WETTEN. 

Aanstelling van taxateurs door President en 
Speaker respectievelijk. 

5· (1) De Presiden1J van den Wetgevenden Raad zal 
een geschikten persoon aanstellen als taxateur van 
den W etgevenden Raad die zulke aanstelling zal be
houden voor zoolang a-ls bet den President bebaagt 
en die de plicbten in verhand daarmee zal uitvoeren 
overeenkomstig zulke bevelen als de President van 
tijd tot tijd aan hem mocht geven. 
(2) De Speaker van de W etgevende V ergadering zal 
een gescbikten persoon aanstellen als taxateur van de 
W etgevende Vergadering die zulke aanstelling zal be
houden vo.or zoolang. als bet den Speaker behaagt en 
die de plichten in verband daarmee zal uitvoeren over
eenkomstig zulke bevelen als de Speaker van tijd 
tijd tot tijd aan hem mocht geven. 

Optrekken van een onkosten-tarief. 
6. De President en de Speaker mogen van tijd tot tijd 

een tarief van kosten optrekken. en onkosten-tarief wij
zigen wellke aan padementaire agenten of anderen 
toegestaan mogen · worden bij het taxeeren onder 
deze vVet van kosten-rekeningen voor of in verband met 
het bevordereri of het opponeeren van een private concept
wet en de taxateur zal zich bij bet tax•eeren van eenige 
zulke kosten-rekening wat betreft het maximum-bedrag 
dat toegelaten mag worden aan het tarief aldus opge
trokken bouden. 
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When committee report "Preamble not proved" opponents. 
to be entitled to recover costs. 

7. Whenever the committee on a private bill shall. 
decide that the preamble is not proved or after the 
preamble be proved there be inserted in such bill any 
provision for the protection of a petitioner or in 
order to protect the petitioner there be struck out 
of such bill any provision thereof and the com
mittee shall further report with respect to any 
petition against such bill that a petitioner has been 
unreasonably or vexatiously subjected to expense in de
fending any right of his proposed to be interfered with 
by such bill such petitioner shall be entitled to recover 
from the promoters of such bill his costs in relation there
to or such portion thereof as the committee may think fit 
and such costs shall be taxed by the taxing officer ; or the 
committee may with the consent of the parties affected 
award -such a sum for costs as it may name; and in its 
report to the Legislative Council or Legislative Assembly 
(as the case may be) the committee shall state what por
tion of the costs and what sum for costs it has award.ed 1 

together with the name of any oarty liable to pay the same 
and the name of the party entitled to receive the same. 

When committee nport "opposition unfounded" 
promoters to be entitled to recover costs. 

8. When the committee on a private bill shall decide 
that the preamble is proved and further report that any 
promoter of the bill has been vexatiously subjected tv ex
pense in the promotion of the said bill by the opposition 
of any petitioner against the same then such promoter 
shall be entitled to recover from any such petitioner such 
portion of his costs of the promotion of the bill as the 
committee may think fit and such costs shall be taxed by 
the taxing officer or the committee with the consent of the 
parties affected may award such a sum for costs as it may 
na.me; and in its report to the Legislative Council or 
Legislative Assembly (as the case may be) the committee 
shall state what portion of the costs and what sum for costs 
it has awarded, together with the name of any party liable 
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lndien het comite rapporteert dat "de considerans 
niet bewezen is'' zullen de opponenten ge

rechtigd zijn tot kosten. 

451 

7. Zoo dikwijls als het comite dat een private concept
wet behandelt beslist dat de considerans niet bewezen is 
of indien er nadat de considerans bewezen is eenige be
paling in zulke concept-wet ingevoegd wordt ter be
scherrning van een requestrant of indien eenige bepa1ing 
van zulke ooncept-wet doorgehaald wordt met het doel 
om den requestrant te bescbermen en indien bet com.ite 
verder met betrekking tot eenig verzoekschrift tegen zulke 
concept-wet rapporteert dat een requestrant zonder reden 
of mala fide op knsten gejaagd werd bij het verdedigen 
van eenig he1n toebehoorend recht dat door zoodanige 
concept-wet verkort zon worden zal zulke requestrant ge
rechtigd zijn 01n op de promotors van zulke concept
wet zijn kosten in verba.nd daarmee of zulk gedeelte 
daarvan als bet comit.e bepalen mocht te verhalen en zulke 
kosten zuHen door den taxateur getaxeerd worden; of het 
comite mag zelf indien de belanghebbende partijen toe
stemmen een som toekennen voor kosten, en in zijn rap
port aan den W etgevenden Raad of aan de vVetgeven
da Vergadering (zooals het geval moge zijn) zal het comite 
vermelden welk gedeelte van de kosten en welke som voor 
kosten bet toegekend beeft alsook den naam van den per
soon die dezel ve be tal en moet en den naam van den per
soon die gerechtigd is dezelve te ontvangen. 

Wanneer het comite rapporteert "oppositie onge
grond" zullen promotors gerechtigd zijn tot kosten. 

8. Wanneer bet comite dat een privaat conc~pt-wet 
behandelt beslist dat de considerans wel bewezen is en 
indien bet verder rapporteert dat eenig promotor van de 
concept..:wet in het bevorderen van dezelve mala fide op 
kosten gejaagd werd door de oppositie van eenigen reques
trant tegen dezelve dan zal zulke promotor gerechtigd zijn 
om op eenigen zulken requestrant zulk gedeelte van zijn 
kosten van bet bevorderen van de concept-wet te ver
halen als bet cornite bepalen mag en zulke kosten zullen 
door den taxateur getaxc.erd worden; of bet comite mag 
zelf indien de belanghebbende partijen toestemmen een 
sorn toekennen voor kosten; en in zijn rapport aan den 
W etgevenden Raad of aan de W etgevende V ergadering 
(zooals het geval moge zijn) zal het comite vermelden 
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to pay the same and the name of any party entitled tore
eeive the. same ;. provided always that no owner of .land or 
any right or interest thereon or thereover who bona fide 
at his own sole risk and charge opposes a bill which pro
p<;>s~s~q,take any portion of such land right or interest for 
the' purposes" of the bill shall . be liable to any costs in 
respect of his. opposition to such bill. 

Taxing officer to tax bills on application of the party 
chargeable or others. 

9. (1) If any person on whom any demand shall be 
made by any parliamentary agent or other person for 
any costs, charges, or expenses incurred in respect of 
any proceeding in the Legislative Council or the 
Legislative Assembly or both such Council and As
sembly relative to any private bill or to its prepara
tion, introduction into, or passage through either such 
Council or Assembly or in opposing the same or if 
any parliamentary agent or other person claiming 
payment of any such costs, charges, or expenses 
makes apnlication to the taxing officer for the 
taxation of such costs, charges, or expenses the tax
ing officer on receiving a true copy of such bill of costs 
charges and expenses duly delivered to the party 
charged therewith shall proceed to tax the same and 
allow such costs, charges and expenses in accordance 
with the provisions of this Act and any scale made 
under section six. 

(2) If either party to .such taxation having due notice 
thereof neglects to attend ~such taxatiion the taxing 
officer may proceed to tax and settle such bill of costs 
ex P.arte and. if l?ending such taxation any legal pro
ceedings are .Inst!ltuted for the recovery of the amount 
of such costs:,the court before which such proceedings 
are. brought shall stay the further prosecution thereof 
until the amount thereof has been duly certified by 
the President of the Legislative Council or the 
Speaker of the Legislative Assembly as hereinafter 
provided. 
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welk gedeelte van de kosten en welke .som voor kosten 
het toegekend heeft alsook den naam van den persoon 
die dezelve betalen moet en den naam van den persoon 
die gere·chtigd is dezelve te ontvangen; mit.s altijd dat op 
geen eigenaar van grond of van eenig recht daarop of be
lang daarin die bona fide op eigen risico en kosten een 
concept-wet die voorstelt eenig gedeelte van zulken grond 
of van zulk recht of belang voor de doeleinden van de 
concept.-wet te· nemen opponeert eenige kosten met be
trekking tot zijn oppositie tegen zulke concept-wet ver
haald zullen worden. 

Taxateur zal rekeningen taxeeren op_ applicatie 
van de partij die dezelve betalen nwet of van anderen. 
9. (1) Indien eenig persoon van wien eenige kosten of 

uitgaven gemaakt of gedaan met be trekking tot eenige 
verrichtingen in den vV etgevenden Raad of in de 
\V etgevende V ergadering of in zulken Raad en zulke 
Vergadering beide in verband met eenige private con
cept-wet of in verband met haar optrekken haar voor
stellen in of passeeren door zulken Raad of zulke 
V ergadering of in verband met het opponee:mn V'1'1 

dezelve door eenigen parlementairen agent of anderen 
persoon geeischt worden of indien eenige parlemen
taire agent of andere persoon die betaling van .eenige 
zulke kosten of uitgaven eischt applicatie bij den 
taxateur maakt om zulke kosten of uitgaven te 
taxeeren zal de taxateur op ontvangst v<Ln een waar 
afschrift van zulke kosten- of uitgaven-rekening be· 
hoorlijk ttan de partij die dezelve betalen moet afge
leverd dezelve taxeeren en hij zal zulke kosten en 
uitgaven overeenkomstig de bepalingen van de,ze Wet 
en eenige schaal onder sectie zcs gemaakt toelaten. 
(2) Indien een der partijen behoorlijk kennis daarvan 
gekregen hebbende verzuimt tegenwoordig te zijn bii 
zulke taxatie mag de taxateur zulke kosten-rekening 
ex-parte taxeeren en vaststellen en indien hangendo 
zulke taxatie eenige rechtsvervolgingen ingesteld wor
den ter verkrijging van het bedrag van zulke kosten 
zal bet ho.f waarin zulke rechtsvervolging ingesteld 
zijn het verder vervolgen darvan doen opbouden tot
dat bet bedrag daarvan behoorlijk door den Presi
dent van den W ctgevenden Raad of door den Speaker 
van de vVetgevende Vergadering gecertificeerd is zoo
als hierin later bepaald. 
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Taxing officer to report to President or SzJeaker all cases 
of ·taxation and make furth cr reports of objections. 

10. (1) In all cases of taxation under this Act the tax
ing officer shall rep(•rt his taxation to the President 
or the Speaker (as the.case may be) and in such report 
shall state the amount fairly chargeable in respect 
of such costs, charges, and expenses, together with 
the amount of the costs and fees payable in respect of 
such taxation. 

(2) If either party to the taxation within twenty-one 
days after such report has been made shall deposit 
·with the President or Speaker (as the case may be) 
a petition complaining of such report' or any part 
thereof the President or Speaker may, if he think fit, 
refer the same, together with such report to the taxing 
officer and may require a further report in relation 
thereto and on receiving such further report may 
direct the taxing officer to amend his ftrst report or 
may confirm either such report; and if no such peti
tion shall be deposited or as soon as any such report 
shall have been confirmed the President or Speaker 
shall upon application made to him cause to be de
livered to any party concerned therein a certifiCate 
of the amount chargeable and such certificate shall 
be binding and conclusive for all purposes on the par
ties as to the matters comprised in such taxation as 
to the amount of such costs and charges and as to the 
amount due on the same and on the costs and fees 
payable for such taxation and snch amounts shall he 
recoverable in any competent court upon the prodnc-
1 ion of snch cortin en to. 

Taxing officer nwy examine pnrties and othen on oath 
and call for books, papers, etc. 

11. . (1) For _tho ~urpose of any_ such taxation as is prv
vided for 1n this Ad the taxmg of_ficer may examine 
upon oath any party to such taxation and any wit
nesses in relation thereto and may himself take affi
davits or declarations or receive affidavits or declara
tions taken before any justice of tho peace relative 
to such costs, charges, or expenses and any person 
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Taxatcur rnoet aan den President of aan den Speaker alle 
gcvallen van taxat,ie rapporteeren en veTder 

rapport aangaande objecties maken. 

10. (1) In alle gevallen van taxatie onder deze vVet zal 
de r_raxatenr zijn taxatie aan den President of aan 
den Speaker (zooals het geval moge zijn) rapporteeren 
en in zulk rapport melding maken van bet bedrag 
dat bilEjkerwijze met betrekkj ng tot zulke kosten 
en uitgaven gerckend mag worden als ook het bedrag 
der kosten en fooien 1net betrekking tot zulke taxatie 
betaalbaar. 

(2) Indien een der beide partijen binnen een en 
twintig dagen nadat zulk rapport gemaakt is bij den 
President of bij den Speaker (zooals bet geval moge 
zijn) een verzoekschrift deponeert. waarin hij zic.:h 
beklaagt over zulk rapport of eenig gedeelte daarvan 
1nag de President of de Speaker indien hij goed
vindt hetzel ve tezamen n1et zulk rapport aan den 
ta.xateur verwijzen en mag een verder rapport daar· 
omtrent ver\angen en op ontvangst van zulk vercler 
rapport mag hij den taxateur bevelen zi1 rJ. eerste rap
port te wijzigen of een der beide rapporten be
krachtigen; en indien geen zulk verzoekschrift ge
deponeerd wordt of zoodra eenig zulk rappo:·t be
krachtigd is zal de President of de Speaker op ap
plicatie aan hem gemaakt aan eenigen belanghebben
de doen afgeven een certiticaat van het beclrag dat 
betaa1d moet worden en zulk certificaat zal de partijen 
verbinden en door hen onbctwistbaar zijn met be
trekking tot wat in zulke taxatie voorkomt en met 
betrekking tot hct bedrag van zulke kosten en uit
gaven en met betrekking tot het bedrag op dezelve 
en op de k"sten en fooien voor zulke taxatie betaal 
baar verschnldigd en zulke bedragen zu•len vcrhaald 
kunnen worden in eenig bevoegd hof op vertoon van 
zulk certifl('a:l.t. 

Taxateur mag partijen en anderen onder eede verhooren 
en boeken stukken enz. doen brengen. 

11. (1) l\!Iet bet oog op eenige zulke taxatie waarvoor 
in deze Wet voorziening gornaakt \Yordt mag de 
taxateur eenigo partij bij zulke taxatie en eenige .ge
tuigcn In verband daarmee onder eede vorhooren 

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



454 PRIVATE BILLS. 

who on such examination upon oath or in any such 
affidavit or declaration shall wilfully or corruptly give 
false evidence shall be guilty of an offence and shall 
be liable on conviction to the penalties prescribed by 
law for perjury. 

(2) The taxing officer shall be empowered to call for 
the production of any documents in the custody or 
under the control of any party to such taxation rela
tive to the matters of such taxation. 

What fees, to be taken by taxing ojjicer. 

12. It shall be lawful for the taxing officer to demand 
and receive for any taxation such fees as the President of 
the Legislative Council or the Speaker of the Legislative 
Assembly (as the case may be) may from time to time 
authorize and direct and to award the costs of taxation 
against either party to such taxation or in such proportion 
against either party as he may think fit and all such fees 
as aforesaid shall be paid by revenue stamps to be affixed 
on such bills of costs and such stamps shall be duly defaced 
by such taxing officer in manner prescribed by law for the 
defacement of stamps on instruments liable to stamp duty. 

Title and da.te of taking effect. 

13. This Act may be cited for al1 purposes as the Private 
Bi1ls (Deposit of Documents and Taxation of Costs) Act, 
1908, and shall take effect on the date of its first publica
tion as an Act in the Gazette. 
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en hij mag zel£ beeedigde of onbeeedigde verklaringen 
afnemen of beeedigde of onbeeedigde verklaringen 
voor eenigen vrederechter afgelegd n1et betrekking tot 
zulke kosten en uitgaven ontvangen ·en oeen ieder die 
gedurende zulk verhoor onder eede of in zulke be
eedigde verklaring opzettelijk of bedriegelijk valsche 
getuigenis geeft zal indien schuldig bevonden gestraft 
worden met de stra:ffen door de wet op meineed ge
steld. 

(2) De taxateur zal bevoegd zijn het vertoonen van 
eenige documenten te gela~sten die in bewaring of on
der controle zijn van eenige partij bij zulke taxatie 
en die betrekking hebben op het onderwerp van zulke 
taxatie. 

Fooien door taxateur te worden genomen. 

12. Ret zal den taxateur geoorloofd zijn te eischen en 
te ontvangen voor eenige taxatie zulke fooien als de Presi
dent van den \V etgevenden Haad of de Speaker van de 
vVetgevende V ergadering (zooals het geval moge zijn) 
van tijd tot tijd mag toelaten en voorschrijven en om de 
kosten van taxatie toe te kennen tegen een der beide 
partijen of gedeeltelijk tegen elk in zulke verhouding als 
hij mag goedvinden en zulke fooien als voormeld zullen 
betaald worden door middel van belasting-zegels op zulke 
kosten-rekeningen te worden gehecht en zulke zegels zul
len door zulken taxateur doorgehaald worden op de wijze 
bij de wet voorgeschreven voor het doorhalen van zegels 
-op stukken die onderhevig zijn aan zegelrecht. 

Titel en datum van in werlcing treden. 

13. Deze Wet mag voor alrre doeleinden aangehaald 
worden als de ''Wet over Private vVetsontwerpen (De
poneeren van Documenten en Taxatie van Kosten) 1908" 
en zal in werking treden op den datun1 waarop zij bet 
eerst in de Staatscourant als een Wet gepubliceerd wordt. 
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AcT No. 42 of 1908.] [Took effect 

ACT 
~elating to the granting of rights in respect of Immovable 

Property to Coloured Persons. 

(Assented to 14th September, 1908.) 

BE IT EN ACTED by the .King's lVIost Excellent 
l\Iajesty by and with the advice and consent of the Legis
lative Council and J_jegislative Assembly of the Orange 
Biver Colony as follows :--

Definitions. 

1. In the interpretation of this Act. 

"Farm servant" shall mean any person who is en1-
ployed under contract of service with another 
person (hereinafter termed "the employer") to 
engage either continuously or at such times as 
the employer may require his services jn any 
bodily labour in farming or in piece work on a 
farm or in the care of live stock on any land 
owned or occupied by the employer ; provided 
that such servant be resident on such land : And 
provided further that 

(a) if such contract be in writing it be for no
longer a period than two years and have been 
signed by the parties thereto and their signatures 
have been attested by two white witnesses; 

(b) if such contract be oral it be for no longer 
a period than one year and have been me. de in 
the presence of two white witnesses. 

The term "Farm servant" shall be deemed to include 
the wife and daughters and minor sons of a farm_ 
servant. 
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WET No. 42 van 1908.] [Trad in werking 

WET 
Betreffende bet verlenen van rechten met betrekking tot 

Onroerend Eigendom aan Kleurlingen. 

(Goedgekeurd 14 September 1908.) 

Zij bet bepaald door Zijne lV1ajesteit den Koning met 
ad vies en consent van den vVetgevenden Raad en de Wet
gevende Vergadering van de Oranje Rivier Kolonie, als 
volgt :-

Dejinities. 
1. In de uitlegging van deze Wet, 

'' Boeren-dienstbode '' zal beteekenen eenig pen:;oon 
die geemployeerd wordt onder kontrakt. 
van dienst met een ander persoon 
(bierna genoemd "de meester ") om eenigeu 
licbamelijken arbeid te ondernemen in 
boerderij of in bet verzorgen van vee op eenigcn 
grand in eigendom of occupatie van den mcester 
betzij voortdurend of op zulke tijden als ue mees
ter zijne diensten 1noge vereischen : mits dat 
zulke dienstbode woonacbtig zij op zulke grand : 
en mits verder dat 
(a) indien zulk kontrakt in geschrifte is het 
voor een tijdvak niet Ianger dari twee jaren en 
door de partijen daartoe geteekend zij en rnits 
bunne handteekeningen geattesteerd zijn door 
twee onpartijdige blanke getuigen; 
(b) indien zulk kontrakt mondeling is bet voor 
een tijdvak niet meer dan een jaar en in de tegen
woodigbeid van twee onpartijdige blanke-getuigen 
gesloten zij. 

De uitdrukking "Boeren-dienstbode" zal geacbt wor
den te omvatten de vrouw en docbters en on
mondige zonen van een boeren-dienstbode. 

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



45G RIGHTS OF CoLOURED PERSONS. 

Illegal Acts defined. 

2. It shall be unlawful for any white owner lessee or 
occupier of any land to engage allow or enable any coloured 
person to plough and sow on the whole or any given portion 
of such land on any terms or conditions whereby it is 
agreed that in considerat:on 'therefor the resulting crops 
harvested from such land or portion thereof as the case 
may be shall be divided and shared between such owner 
lessee -or occupier and such coloured person; provided that 
nothing herein contained shall be deemed to apply to any 
agreement made between such w bite person and any 
farm servant in his actual and bona fide service whereby 
such servant is allowed or enabled in sole or partial con
sideration for such service to plough or sow on his own 
behalf on any portion of such land previously allotted to 
such servant by the employer. 

3. It shall be unlawful for any white owner lessee or 
occupier of any land for any payment or other valuable 
consideration to grant to any coloured person not being 
a farn1 servant and in the actual and bona fide service of 
such owner lessee or occupier the right 

(a) to plough and sow on such land or any part tLereof 
on behalf of such coloured person, or 

(b) to de pasture on behalf of himself or any other 
coloured person an_y live stock on any part of 
such land, or 

(c) to reside on such land. 

Exemptions. 

4. From the provisions of Clause 3 of this Act shall be 
exen1pted any coloured person who is over the age of sixty 
or who through permanent bodily infirmity is incapaci
tated and proof of having attained the said age or of being 
so incapacitated shall in all cases rest with the owner, 
lessee or occupier of the land in respect of which any 
rights as mentioned in the said Clause shall have been 
gran ted to such coloured person. 
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Omschrijving ran Onwettige H andelingen. 

2. Het zal onwettig zijn voor eenige blanke eigenaar 
huurder of occ'upcerder van eenigen grond eenjgen kleur
ling te buren, toe te laten of in staat te stellen o1n op hf:;t 
geheel of eenig bepaald gedeelte van zulken grmiJ te 
ploegen en te zaaien, op eenige term en of voorwaarnf;D ~ 
waarbij overeengekomen wordt dat als consideratie daar
voor de opbrengsten geoogst van zulken .grond of deel daar
van zullen worden gescheiden en verdeelid tusschen zulken 
eigen:aar huurder of occupeerder en zulken kleurling; 
mits dat niets hierin vervat zal gehouden worden van toe
passing te zijn op eenige overeenkomst gemaakt tusschen 
zulken blanken persoon en eenigen boeren dienstbode in 
zijn feitelijken en bona fide dienst waardoor zulke dienst
bode wordt toegelaten of in staat .gesteld als eenige of 
gedeeltelijke consideratie voor zulken dienst om ten 
eigen behoeve te ploegen of te zaaien op eenig gelee.lte 
van zulken grond tevoren door den meester aan zu1ken 
dienstbode toegewezen. 

3. Ret zal onwettig zijn voor eenige blanke eigenaar ~ 
huurder of occupeerder van enigen grond voor eenige b.::
t::Lling of andere op geld waardeerbare consideralile aan 
eenigen kleurling, niet zijnde een boeren dienstbode en 
in de feitelijke en bona fide dienst van zulken eigenaar r 

huurder of occupeerder, het recht te verleenen 
(a) om op zulken grond of eenig deel daarvan te 

ploegen en te zaaien ten behoeve van zullken 
kleur ling ; of 

(b) om ten behoeve van hemzelven of eenigen an 
deren kleurling eenig vee op eenig cleel van .z:ulken 
grond te laten weiden; of 

(c) om op zulken groncl te wonen. 

Vrijstellingen. 

4. Van de voorzieningen van Clausule 3 van deze \Vet 
zal vrijgesteld zijn, eenig kleurling boven de~1 t1uderdom 
van zestig jaren of die door permanent lichamelijk ge
brek verminkt is, en de bewijslast van zoodanige ouder
dom bereikt te hebben of alzoo verminkt te zijn zal in a1le· 
gevallen rusten op den eigenaar, huurc1er of bewoner van 
bet land, met betrekking tot hetwelk eenig·e rechten als 
voormeld in gezegde Clausule verleend zijn aan zoodanig: 
gekleurde persoon. 
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Penalties. 

5. Any person contravening any of the provisions of 
·Clauses 2 and 3 of this Act shall be liable on conviction 
to a fine not exceeding one hundred pounds sterling or in 
default of payment to imprisonment with or without hard 
-labour for any period not exceeding twelve months. 

Onus of proof in prosecutions under this Act. 
6. In any prosecution instituted under this 'Act the onus 

·of proof that any coloured person is a farm servant and in 
the actual and bona fide service of the employer within 
the meaning of this Act shall rest with the accused. 

Courts of Resid6nt Magistrates to have furisdiction. 

7. The Cour~s of Resident Magistrates shall have juris
,diction to try any contraventions of the provisions of this 
Act and to jmpose any penalties thereby prescribed. 

Title. 

8. This Act maJy be cited as the '' Rights of Coloured 
Persons in respect of Fixed Property Act, 1908," and shall 
not take effect unless and until the Governor shall proclaim 
in the Gazette that it is His Majesty's pleasure not to dis-
allow the same and thereafter it shall take effect upon such 
·date as the Governor shall notify by Proclamation. 
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Strafbepalingen. 
5. Eenig persoon eenige der voorzieningen van Clausu-

1en 2 en 3 dezer Wet overtredende zal bij .convictie onder
hevig zijn aan eene boete niet ·te bovengaande Een Hon
·derd Pond Sterling of bij gebreke van betaJing aau gevan
genisstraf met of zonder harden arbeid voor eenig tijclperk 
niet te bovengaande twaalf maanden. 

Bewijslast in prosecuties onder deze TF et. 

6. In eenige prosecutie ingesteld onder deze Wet za1 
de last van bewijs dat eenig kleurling een boeren-dienst
bode en in de feitelijke en bona fide dienst is van de!1 
meester binnen de meening dezer Wet, rusten op den 
besch uldigde. 

Hoven 'Can Resident 111 agistraten jurisdictie te hebben. 

7. De Hoven van de Resident JVIagistraten zullen 
jurisclictie hebben jn aile overtredingen van d8 vom zie
ntngen van deze Wet en eenjge straff~n daarbij voorge
-schreven op te leggen. 

Titel. 

8. Deze ~ret mag worden aangehaald als de 
" Rechten van Kleur Engen ter zake van Vast
eigendom Wet, 1908,'' en zal niet van kracht zijn tenzi.i 
en totdat de Gouverneur in de Gouvernements Courant 
zal proclameeren dat bet Zijne Majesteit behaagd hedt 
dezelve niet af te keuren zullende dezelve daa rna van 
krarht worden op zulken datum als de Gouverneur bij 
proc1amatie zal bepa1en. 
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