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No. 6, 1912.] 

PRIVATE ACT 
TO 

Enable the Gill College Corporation to 
apply certain income now accruing to the 
Corporation in the ereation of bursaries. . 

(AssENTED To 20TH MAY, 1912.) 

WHEREAS under the will of the late Doctor WILLIAM 
GILL of Somerset East, it was provided that the 

residue of his estate after payment of certain legacies should 
he invested and the aminal interest arising therefrom should 
be applied by certain persons known as the Gill College 
Corporation, in the formation and maintenance of an Institu
tion for Public Education at some convenient place in the 
Eastern Province to he by them or the majority of them 
selected, and whereas it was further provided that the said 
Corporation in framing rules . for the direction of the said 
Educational Institution should be guided as far as local 
circumstances admitted by those of the University of Glasgow: 

And whereas the said Corporation in the execution of their 
trust did select the town of Somerset East as a convenient 
place and did establish and maintain there an Institution for 
Public Education in accordance with the provisions of the said 
will: · 

And whereas the Governor of the late Colony of the Cape, 
of Good Hope did by deed under his hand and the Public 
Seal under date the 16th day of April, 1867, grant to the said 1 

Corporatio_n a certain piece of land situated in Somerset East 
in the said deed fully described, on condition that the saidl 
land should be used as a site f or the erection· of buildings for! 
the accommodation of the aforesaid Institution and for no' 
other purpose whatsoever : · 

And · whereas the said Corporation with funds provided by 
public subscl.'iption and otherwise obtained did erect buildings 
upon the land so granted : 

And whereas it has been found impossible to continue 
longer to carry on the aforesaid institution in accordance with 
ihe provisions of the said will : 

.And whereas the intentions of the testator and of the 
contributors to the funds provided by public subscription and 
otherwise and the intentions under which the grant of the piece 
of land aforesaid was made, can now be best carried into effect by 
enabling the said Corporation to apply the available net annual 
income accruing to . them in providing bursaries for the 
purpose of assisting students from the· GUl High School 
or a High School for Girls in Somerset East in prosecuting 
their studies at some other place in or out of the Union of 
South Afrba: 

Be it enacted by the King's Most E:x:cellent Majesty, the 
Senate and the House of Assembly of the Union of South 
Africa, as follows :-

No. 6, 1912.] 

De 

PRIVATE .WET 
OM 

Gill Koll ege Raad in sta.at te steUen 
zekere inkomsten die nu aan de Raad 
.toevallen te gebruiken voor het stichten 
van beurzen. 

(GOEDGEKEURD Ol' 20 MEl, 1912.) 

N ADEMAAL in het Testament van wijlen Dokter WILLIAM Voorrede. 
GILL, van Somerset Oost, bepaald is clat, na aftrek van 

zekere legaten, het overblijvende van zijn boedel zal worden 
belegd en de jaarlikse rente daarvan gebruikt zal worden door 
zekere personen, bekend als de Gill Kollege Raad, voor de 
oprichting en bet onderhoud van een Inrichting voor Open-
baar Onuerwijs in een geriefelike plaats in de Oostelike 
Provincie uoor de Raail of de meerderheid der leden te 
worden u itgekozen, en nademaal verder hepaald werd dat de 
genoemde Raad bij het opstellen der regels voor het bestuur 
van de genoemde Inrichting voor Onderwijs geleid worde 
voor zover plaatselike omstandigheden h~t toelaten door de 
regels .van de Universiteit van Glasgow, · 

En nademaal de genoemde R.a.ad bij de uitoefening van zijn 
trust de stad Somerset Oost uitgekozen heeft als een geriefelike 
p_laats en daar een Inrichting voor Openbaar Onderwijs opge
riCht en onderhouden heeft over eenkom.stig de bepalingen 
van de genoemde uiterste wilsbeschikking, 

En nademaal de Goeverneur van de vroegere Kolonie de 
Kaap do Goode H oop onder schenkingsakte onder zijn hand 
en het publieke zegel gedateerd de 16de dag van April 1867, 
aan de genoemde Raad een zeker stuk land overdroeg, gelegen 
in Somerstt Oost in de genof\mde akte t en volle omschre
ven, op voorwaarde dat het genoemde land worde gebruikt 
als een bouwplaats voor de gebouwen .van de genoemde 
Inrichting en voor geen ander doel hoegenaamd, 

En nademaal de genoemde Raad met fondsen ontvangen 
bij wijze van publieke intekening en op andere manier 
verln·egen de gebouwen op het aldus geschonken land heeft 
opgericht, 

En nademaal h et onmogelik is gevonden de voornoemde 
inrich ting langer voort te zetten overeenkomstig de hepaling 
van het genoemde Testament, 

. . . 
En nademaal de bedoeling van de Testat.eur en van de 

hijdragers tot de fondsen bijeengehracht door publieke inschrij
ving en anderszins en de bedoeling waarouder de schenking 
van het stuk land voornoemd werd gemaakt nu het best kan 
worden ten uitvoer gebracht door de genoemde Raad in staat 
te stellen, de beschikbare netto jaarlikse inkomsten aan hem 
toevallende te gebruiken om beurzen te geven om studenten 
van de Gill Hogere School of een Hogere School voor ].feisjes 
in Somerset Oost te helpen om hun studitin voort te zetten op 
e13n andere plaats binnen of buiten de Unie van Zuid Afrika. 

Zij het bepaald door Zijn Majesteit de Koning, de Senaat · 
en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika als volgt :-
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Gill College· 1. It shall be lawful for the Gill College Corporation 
~~o~!;~ notwithstanding anything contained in the will of the late 
to grant Doctor William Gill, dated 19th January, 1863, and the 
bursaries to codicils thereto, out of. the available net ann.ual income 
!~~~ts of accruiug to them to grant bursaries according to 
Gill High the regulations set out in the Schedule · hereto 
School and to students prosecuting their studies elsewhere than in the 
females 
attending a town or district of Somerset East, whether-within or without 
Girls High the Union of South Africa : Provided however that such 
~chool i~ bursaries shall be granted only to students who have passed 
~~r;ho ace the Matriculation Examination or the University Senior 
flro~ecutu~g Certificate Examination of the University of the Cape of Good 
ef!~h!~~res Hope, or some examination of equal grade and who immediately 

· · prior thereto being males h ave attended the classes of the Gill 
High School for not less than two years oe being females 
have attended a High School for Girls in Somerset East for 
not less than two years: Provided further that such bursaries 

Alteration 
and amend· 
ment o£ 
Regulations 

Short Title. 

~nua.l 
~wards. 

Iow payable. 

~enure. 

ilethod of 
'ward. 

be called "Dr. Gill Bursaries". · 

2. It shall be lawful for the said Corporation with the 
approval of the Governor-G~neral-in-Council to vary, alter or 
amend from time to time the Regulations in the Schedule 
hereto. 

3. This Act may be cited as the Gill College Corporation 
Private Act, 1912. 

SCHEDULE. 

REGULATIONS FOR THE A.LLOCATION OF BuRSARIES 

UNDER THE First SECTION OF THE ACT. 

(1) As many bursaries as the available funds will allow shall 
be awarded annually. 

· (2) The bursaries shall be payable in quarterly instalments. 

(3) 'l'he bursaries shall be tenable for three y ears. 

(4) The bursaries shall be awarded annually to s tudents 
who have passed the :Matriculation Examination or University 
Senior Certificate Examination of the _University of the Cape 
of Good Hope or some examination of equal grade in order 
of prefereuce according tc the aggregate of their individual 
marks : Provided however that the Corporation shall 
haV'e discretion . to give preference irrespective of his 
or her aggregate of marks to any student who has passea 
such examination who without the assistance of a bursary 
would be unable to pursue h is or her studies elsewhere. 

Jontinuance (5) Bursars shall during the tenure of their bursaries con
,f gtudy. tinue their studies at some Institution approved of by the 

Corporation with a view to passing some h igher examination. 

lo:rporation 
11aysuspend 
•ayment in 
ertain cir
umstances. 

(6) The Corporation shall have power to withhold or 
suspend payment of any bursary unless the Bursar shall 
produce a certificate of satisfactory conduct and progress prior 
to each quarterly payment becoming due. 

1.-pplication (7) Application for bursaries shall be made to the Secretary 
oc bursaries. of the Corporation before 1st March in each y ear. 

:ommence
lent of 
budy. 

· (8) Bursars shall commence their studies within six months 
from the date ot allocation of the bursary . 

l. De tlill Kollege .ttaad is bevoegd, niettegenstaande het Gil 
bepaalde bij het testament van wijlen Dokter William Gill, Ra. 
gedateerd 19 Januarie, 1863, en de daarbij behorende kodicillen ~: 
beurzen te schenken uit het beschikbare uetto jaarlikse in- toe 
komen dat aan hem toevalt, overeenkomstig de regulaties uit- aar 
eengezet in de hierbij gevoegde Bijlage aan studenten die :! 
hun studHin elders voortzetten dan in de stad of het distrikt var 
Somerset Oost, hetzij binnen of buiten de Unie van Zuid Afrika: ~~ 
Mits echter dat zodanige beurzen alleen zullen worden ge- me1 
schonken aan studenten die het Matrikulatie Eksamen of het Hn 
Universiteit Senior Cert.ifikaat Eksamen van de Universiteit van Sc~ 
de Kaap de Goede Hoop of een eksamen van gelijke graad in~ 
h ebben afgelegd en die onmiddellik te voren, zijnde manne- <{0~ 
like studenten, minst.en s twee jaren de klassen bebben bijge- ~~~ 
woond van de Gill Rogere School of vrouwelike studenten 
zijnde, een Hogere School voor Meisjes in Somerset Oost voor 
minstenB twee jaren hebben bijgewoond: Mits voorts dat 
zodanige beurzen genoemd worden " Dr. Gill Beurzeu." 

2 . De genoemde Raad is geoorloofd met de goedkeuring Ver 
van de Goeverneur-Generaal-in-Rade van tijd tot tijd, de :e~ 
Regulatiea genoem~ in de bijgaande Bijlage t e wijzigen, te Re~ 
veranderen of te amenderen. 

3. Deze Wet kan worden a.angehaald als de Gill Kollege TitE 
Raad Private Wet, HH2. 

BIJL.A:GE. 

REGULA. TIES VOOR DE TOEWIJZING VAN BEURZEN ONDER 

llET EERSTE ARTIKEL DER WET. 

(1) Zo vele beurzen als de beschikbare fondsen toelaten Jaa 
zullen jaarliks worden. geschonken. Sch 

(2) De beurzen zullen per kwartaal worden uitbetaald. ·Hoe 
baru 

(3) De beurzen ~mllen voor drie jaar· gehouden worden. Du1: 

( 4) De beurzen . zullen jaarliks worden geRchonken aan :Met 
studenten die het Matrikulatie Eksamen of het Universiteit sch, 
Senior Certifikaat Eksamen van de Universiteit van de Kaap 
de Goede Hoo-p of een eksamen van gelijke graad hebben 
afgelegd in orde van voorrang volgens het gemidde]de van hun 
individuele punten behaald : mits echter dat de Raad naar 
goedvinden. de voorkeur mag geven, afgezien van zijn of haar 
gemiddelde punten behaald, aan een student die zodanig 
eksamen heef~ afgelegd en die zonder de hulp yan een beurs 
niet in staa.f zou zijn, zijn of haar studien elderl:l voort te 
zetten. 

(5) De ontvo.ngers van bcurzcn moeten zolang zij de beur- VoOJ 
zen ontvangen met hun studien voortgaan in een Inrichting met 
goedgekeurd door de Raad ten einde een hoger eksamen a£ te 
leggen. · 

(6) De R.aad zal de macht hebben de betaling van een beurs Ra~ 
in te houden of te schorsen tenzij de ontvanger van de beurs ta~J 
een certifikaat toonL van goed gedrag en vooruitgang v66r dat f:n ~ 
iedere kwartaalFgewijze betaling verva.lt. . 

(7) Aanvragen om beurzen moeten worden gemaakt aan de .Aan 
Sekreta.ris van de Raacl v66r de ] ste Maart in ieder jaar. · BeUJ 

(8) Ontvangers van beurzen moeten' met hun studien begin- :Begi 
nen binnen zes maanden vanaf de datum van de toe-wijzing stad 
van de beurs. 
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