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BILL WETSONTW ERP 
To confirm a certain agreement between the RailwaysigQy, een zekere overeenkomst aangegaan door de 

and Harbours Administration of the Union, and Spoorwegen- en Ha vonendaninisteatie van de 
. . = : 

the Vryheid (Natal) Railway Coal and lron| Unie, en de Vrijheid (Natal) Railway Coal and 
Company, Limited, and to provide for other mat- Iron Company, Limited, te bekrachtigen en om 

ters incidental thereto. _voorziening te maken voor andere aangelegen- 

- —— Se heden die daarmede in verband staan. 

(Introduced by the Minister or RaInways AND HARBOURS.) - 

TO VT ngediend door de MinisteR VAN SPOORWEGEN EN HAVENS.) 

Be IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty) _ a 

) the Senate and the House of Assembly of the Union of ; 

South Africa, as follows :— 71J HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
‘1 Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika 

Confirmation |1. The agreement made between the Minister of Railways ‘ ; 

of agreement 
set out in 
Schedule 

Date from 
which agree- 
ment oper: 
ates 

Repeal of 
laws 

Short title. 

overnment of the Union in its department of Railways and 

arbours, of the one part, andthe Vryheid (Natal) Railway 

bal and Iron Company, Limited, of the other part, and 

xecuted by them on the fourteenth and fifth days of February, 

920, respectively (a copy of which agreement is seb out in 

ne First Schedule to this Act), is hereby ratified and: confirmed, 

nd all necessary powers and authority are hereby conferred 

upon the Railways and Harbours administration for giving 

ill and complete effect to that agreement. 

2. The date from which the agreement of purchase and sale 

referred to in the first clause of the said agreement shall operate, 

shall be the first day of April, 1920. 

3. The laws specified in the Second Schedule to this Act are 

ereby repealed. bE
 

4, This Act may be cited for all purposes as the Hlobane 

ailway Purchase Act, 1920. 

  

First Schedule. 

AGREEMENT made and entered into by and between the MINISTER 

y RatLways AnD Harpours of the Union of South Africa and as 

ich representing the GOVERNMENT OF THE Union, in its Department 

Railways and Harbours (hereinafter referred to as the ‘f Adminis- 

ration”), of the one part, and the VRYHEED (Naran) Rarway, Coa 

icp Tron Company, Limrrep, a Company duly registered with limited 

ability under he Companies Acts of England and having its head 

office in Doncaster, England, and a branch office at Durban (hereinafter 

referred to as the “Company ”’), of the other part, 

_©
).
 

be
tt
e 

st
 

© e
R
 

WITNESSETE : 

Tuar WHEREAS the Hlobane Railway and Coal and Iron Industries 

Act, 1906, of Natal, authorised the construction and the working of 

line of railway from Vryheid to a point on or near to the farm Parijs & 

hd Harbours of the Union and as such representing the| 
als volgt :— 

1, De overeenkomst aangegaan door de Minister van Spoor- Bekrachti- | 

wegen en Havens van de Unie, als zodanig de Regering van one en 
o overeen- 

de Unie vertegenwoordigende in deszelfs Departement van komst, 

Spoorwegen en Havens, ter ene zijde, en de Vrijheid (Natal) opgenoren 

‘Railway Coal and Iron Company, Limited, ter andere zijde, in de Bijlage 

en door hen verleden op de veertiende en vijfde dag van 

Februarie 1920, respektievelik (een afschrift waarvan opge- 

nomen is in de Bijlage van deze Wet), wordt mits deze goed- - 

eekeurd en bekrachtigd, en alle nodige bevoegdheden en 

volmacht worden mits deze aan de Spoorwegen- en Havens- 

administratie verleend teneinde algehele en volledige uitvoering 

aan de overeenkomst te kunnen geven. 
2. De datum, waarop de overeenkomst van koop en verkoop 

waarnaar verwezen wordt in de eerste klausule van de ge- waarop de 

noemde overeenkomst in werking treedt, is de eerste dag van komst in 

April 1920. werking 
treedt. 
Herroeping 
van Wette: 

d Korte titel. 

Datum 

3. De wetten vermeld in de Tweede Bijlage van deze Wet 

worden mits deze herroepen. 
“ 

4, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaal 

als de Hlobane Spoorweg Aankoop Wet, 1920. 

Eerste Bijlage, 

OVEREENKOMST aangegaan en gesloten door en tussen de MINISTER 

VAN SPOORWEGEN EN Havens van de Unie van Zuid-Afrika, als 

zodanig de Regering van de Unie vertegenwoordigende in deszelfs De- 

partement van Spoorwegen en Havens (hierinvervolgens de “Admini- 

stratie? genoemd) ter ene zijde, en de VRIJHEID (NataL) Rarway, 

Coan anp Tron Company, Limrrep, een Maatschappij die krachtens de 

Wetten op Maatschppijen van. Engeland, behoorlik geregistreerd is 

met beperkte verantwoordelikheid en zijn hoofdkantoor heeft te Don- 

caster, Engeland, en een takkantoor te Durban (hierinvervolgens genoemd 

de “‘ Maatschappij *’) ter andere zijde : 

Zig BET KENNELIK : 

Dat Napemaat de Hlobane Spoorweg en Steenkool en IJzerindus-   i the district.of Vryheid, and ratified a contract, made between the 

Jatal Government and Gustave Henry~Bonas relative to the con- 

dtruction, maintenance and working of the said railway, the supply 

£ coal to. the Natal Government, and the establishment of iron and 

teel works in the district adjacent to the said railway, and the contract 

o ratified dated the tenth day of December, 1906, was annexed to-the 

aid Act; 

ANnp wHmRt@as in the following year Acb No. 20 of 1907 of Natal was 

passed, which amended the Hlobane: Railway and Coal and Iron In- 

dustries Act, 1906,.and confirmed an agreement made between the 

Hovernment and the said Bonas dated the fifth day of September, 

1907 (which agreement was annexed to the said -Act), and modified 

hod amended the agreement of the tenth day of December, 1906, on 

various points (the said agreements of the tenth day of December, 

1906, and of the fifth day of September, 1907, read. together, being 

hereinafter referred to as the ‘Principal Agreement ”’).; 

] 

[A.B. 10—'20.]   
trie Wet, 1906, van Natal machtiging verleend heeft tot de aanleg en 

eksploitatie van een spoorlijn van Vrijheid naar een punt op of in de 

nabijheid van de plaats Parijs in het District Vrijheid en éen overeen- 

komst goedgekeurd heeft die aangegaan was door de Regering van Natal 

en Gustave Henry Bonas met betrekking tot de aanleg, het onderhoud. 

en de eksploitatic van de genoemde spoorweg, de levering van steenkool 

aan de Regering van Natal en de oprichting van een ijzer- en staal- 

fabriek in het distrikt grenzende aan de genoemde spoorweg en de over- 

eenkomst aldus goedgekeurd op de tiende dag van Desember, 1906, 

gehecht was aan genoemde Wet ; . 

[EN NADEMAADL in het daarop volgende jaar Wet No. 20 van 1907 

van Natal aangenomen is, waardoor de Hlobane Spoorweg en Steenkool 

en Lzérindustrie Wet, 1906, gewijzigd en een overeenkomst bekrachtigd 

werd die aangegaan was door de Regering en de genoemde Bonas 

gedateerd de vijfde dag van September 1907 (welke overeenkomst 

gehecht was aan genoemde Wet), en de overeenkomst van de tiende 

dag van December 1906, op verschillende punten gewijzigd en veranderd 

werd (welke genoomde overeenkomsten van de tiende dag van December 

1906, en van de vijfde dag van September 1907, te samen gelezen, 

hierinvervolgens de “ Hoofdovereenkomst ” genoemd worden) ; 

[A.B. 10—'20.]
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AND 
WHEREAS 

the 
Principal 

Agreement, 

with 
all 

the 
‘rights 

andj 
Ew 

napEMa&AL 

de Hoofdovereenkomst, 

met 
alle 

rechten 

en ver- obligations 

therein 

contained, 

was 
with 

the 
approval 

of the 
Natal] 

plichtingen, 

die 
daaruit 

voortvloeien, 

met 
de goedkeuring 

van 
de Government 

ceded 
and 

assigned 

by the 
said 

Bonas 

to the 
Company 

;/Regering 

van 
Natal 

door 
de genoemde 

Bonas 

aan 
de Maatschappij 

. , overgemaakt 

!en 
overgedragen 

is ; . 
— . , Coe 

: EN 
NADEMAAL 

in klausule 

30 van 
de Hoofdovereenkomst 

bepaald 

AND 
WHEREAS 

it is provided 

in clause 

30 of the 
P. rincipal 

Agreementi 

wordt 

dat 
de Regering 

na voorafgaande 

kennisgeving 

de genoemde 

that 
the 

Government 

may 
on giving 

previous 

notice 

purchase 

and 
spoorweg 

na verloop 

van 
een 

tijdperk 

van 
vijf 

en twintig 

jaren 
kan 

take 
over 

the 
said 

railway 

at the 
expiration 

of a period 

of twenty-five 

kopen 

en ovefnemen 

en dat 
in dat 

geval 
de koopsom 

zal 
zijn 

de gehele 
years, 

and 
in that- 

case 
the 

purchase 

price 
shall 

be the 
whole 

original 

oorspronkelike 

kostende 

prijs 
van 

de spoorweg, 

zoals 
door 

de Auditeur- 

cost 
of the 

railway 

as certified 

by the 
Auditor-General, 

plus 
such 

further 

gencraal 

gecertificeerd, 

vermeerderd 

met 
zodanige 

uiteaven 

als 
door expenditure 

as may 
have 

been 
ineurred 

by 
the 

Company 

and 
charged 

de Maatschappij 

belopen 

en ten 
laste 

van 
de Kapitaairekening 

in to capital 

account 

; and 
whereas 

clause 
31 of the 

Principal 

Agreement 

rekening 

gebracht-; 

en nademaal 

klausule 

31 van 
de Hootdovereenkomst 

provided 

‘that 
the 

Company 

undertook 

to supply 

the 
Government 

bepaald 

heeft, 

dat 
de Maatschappij] 

onderneemt 

om 
de Regering 

te with 
all such 

steam 

coal 
as the 

Government 

-might 

wish 
to purchase] 

yoorzien 

van 
ialle 

stoomkool 

die 
de Regering 

voor 
zijn 

Spoorwegen- 

en for 
the 

Railway 

and 
Harbour 

Departments 

at the 
price 

of five 
shillings 

Havensdepartementen. 

mocht 

wensen 

te kopen 
tegen 

de prijs 
van 

vijf per 
ton 

of 2,240 
Ibs. 

delivered 

free 
on truck 

at pit’s 
mouth 

; shillings 

per 
ton 

van 
2,240 

lbs., 
geleverd 

vrij 
op spoor 

bij de schacht- 

sO , mond 

; : . 
Ew 

wapemalan 

op de acht 
en twintigste 

dag 
van 

Mei 
1913, 

een 
over- eenkomst 

aargegaan 

is door 
de Administratie 

en de Maatschappij 

welke 
overeenkomst 

goedgekeurd 

en bekrachtigd 

is bij Wet 
No. 

7 
van 

1915) 
wadrbij 

verschillende 

bestaande 

geschillen 

tussen 

de partijen 
werden 

bijgelegd 

en overeengekomen 

werd 
omtrent 

de basis 
waarop 

de spoorlijn 

van 
de Maatschappij 

door 
de Administratie 

zou 
worden 

geéksploiteerden 

bepaald 

is dat 
de Administratie 

gebruik 

moest 

maken 
van 

een 
gededlte 

van 
de lijn 

van 
de Maatschappij 

tussen 

Vrijheid 

en’ Tendega 

Halte 

voor 
verkeer 

op de hoofdlijn 

als 
een 

verbindingslijn 

tussen 

de Glencoe-Vrijheid 

en Piet 
Retief 

lijnen; 

en nademaal 

ook voorziening 

gemaakt 

is: voor 
de levering 

van 
steenkool, 

en als 
speciale 

vergoeding 

voor 
het 

bijleggen 

van 
zekere 

geschilpunten 

de Administratie 

toegestemd 

heeft 
drie 

duizend 

ton 
steenkool 

per 
maand 

te nemen 

voor ‘jde 
duur 

van 
drie 

jaren 

tegen 

zes 
shillings 

en drie 
pennies 

per 
ton 

van : '2,240 lbs. geléverd op het station van Vrijheid ; 
AND WHEREAS on the twelfth day of October and sixteenth day off EN NADEMAAL op de twaalfde dag van Oktober en de zestiende dag August, 1916, the said parties made a further contract (which contract] Van Augustus, 1916, de genoemde partijen een verdere overeenkomst is generally known as “Contract No. 1529/74”) for the supply of|gesloten hebben. (welke overeenkomst algemeen. bekend is als:“‘ Kontrakt twelve thousand tons of coal per month at five shillings per ton of|No. 1529/74") voor het leveren aan de schachtmond van twaalf duizend 

2,240 tbs. ab'pit’s mouth (the supply of coal under this contract it is/ton steenkool'per maand tegen vijf shillings per ton van 2,240 lbs, provided shall continue until the year 1931 but may be terminated at (krachtens welke overeenkomst bet leveren van steenkool zou voortduren any time after the first two and a half years by the Administration|tot het jaar 1931, maar waaraan cle Administratie te eniger tijd na only upon giving to the Company six months’ notice in writing of its|de eerste twee en een half jaar een einde kan maken, echter slechts 
intention to terminate); and on the same dates they made a further|na een schriftelike kennisgeving van zes maanden aan de Maatschappij contract (which is generally known as ‘“‘ Contract No. 1529/75’) for;Van het voorriemen daartoe); en Zi) op dezelfde datums een _verdere -a period ending on the thirty-first day of December, 1919, for a minimum overeenkomst hebben aangegaan (die algemeen bekend is als “ Kontrakt 
supply of six thousand tons of coal and a maximum supply of twelve|No. 1529/75 ) voor een tijdperk eincigende op de één en dertigste thousand tons of 2,000 Ibs. per month, at the price of six shillings per,dag van December 1919, voor de levering van cen minimum van twaalf ton delivered in trucks at the Company’s Exchange Site ; duizend ton van 2,000 lbs. per maand tegen de prijs van zes shillings ~ . , : per ton geleverd in wagens op de uitwisselingsplaats van de Maat- 

: schappij ; : , 
AND WHEREAS the coal contract No. 1529/75 between ~the parties EW NADEMAAT het steenkool-kontrakt No. 1529/75 tussen de partijen * expired on, the thirty-first day of December, 1919, and the Company/ten einde gelopen is op de één en dertigste dag van December 1919, has applied to the Administration for an increase in the price of coallen de Maatschappij bij de Administratie aanzock gedaan heeft voor to be supplied in the futuwe under Contract No. 1529/74 for the reason vermeerdering ‘van de prijs voor steenkool in de toekomst, die krachtens that it is unable to raise coal at the price mentioned in clause 31 of|Kontrakt No. (1529/74 moet worden geleverd, omdat hij niet in staat the Principal Agreement in consequence of the material alteration in|jis steenkool te produceren. tegen de prijs genoemd in klausule 31 van conditions since the contract of 1906 was entered into, and as a con-lde Hoofdoveréenkomst wegens een wezenlike verandering in de om- sideration the Company has offered to sell. its railway line to the standigheden sedert de overeenkomst in 1906 aangegaan werd, en Administration for a sum of seventy-five thousand pounds sterling,/dé Maatschappij als vergoeding aangeboden heeft ‘om zijn private which is the actual cost price as certified by the Auditor-General, plus spoorweglijn aan de Administratie te verkopen voor het bedrag van additional expenditure charged to capital account, and minus the vijf en zeventig duizend pond sterling, Hetgeen de werkelik kostende value of certain sidings which will remain the property of the Company ;/prijs is zoals igecertificeerd door de Auditeur-generaal, vermeerderd 

. met de bijkomstige uitgaven waarmee de kapitaalrekening belast is 
en verminderd| met de waarde van zekere zijlijnen die het eigendom 

AND WHEREAS, on the twenty-eighth day of May, 1913, an agreement 
was made between the Administration and the Company (which agree- 
ment was ratified and confirmed by Act No. 7 of 1915) whereby several 
outstanding differences between the parties were settled and the basis 
upon which the Company’s line should be worked by the Administration 
was agreed upon and provision was made by which the Administration 
should use a section of the Company’s line between Vryheid and Tendega 
Halt for, main. line traffic as a connecting link between the Glencoe- 
Vryheid and Piet Retief lines ; and whereas provision was also made 
for the supply of coal, and as a special consideration for the settlement 
of certain points in difference the Administration agreed to take three 
thousand <ons of coal per month for'three years at six shillings and 
three pence per ton of 2,240 Ibs. delivered at Vryheid Station ; 

—
 

  
| 

Awb wureas the Administration has agreed that subject to the sanc- de Maatschappii aullen blij . 
tion of Parliament it will purchase and acquire the said railway line|Va0 Ce Maatsehapply zulen bljven ; : - HN WADEMASL de Administratie toegestemd heeft om behoudens from the Company and will contract with the Company for the supply! .* tl 6 . of coal as hereinafter mentioned ; pany PP'Y de goedkeuring van het Parlement, de genoemde spoorlijn van de 

Maatschappij te kopen en te verkrijgen en om met de Maatschappij 
een overeenkomst voor de levering van steenkool aan-te gaan zoals Now, THEREFORE, THESE Presents WITNESS; hiermvervolgens wordt vermeld ; 

Tuar the said parties do hereby contract and agree as follows : \ : Zo ms pur KENNELix : . , . Dar de gendemde partijen hierbij overeenkomen als volgt : 
Ten Eerste: Van de dag af, door het Parlement te worden bepaald 

(hierinvervolgens genoemd de. “ bepaalde dag’’), verkoop de Maat- 
schappij en koopt de Administratie de gehele spoorlijn van de Maat- 
schappij, daarbij ingesloten alle gronden, stations, halten, gebouwen, 
installatie, machinerie, rollend matericel en alle andere roerende en 
onroerende goederen en servituten en andere baten, die gebruikt worden 
in verband met de spoorweg van de Maatschappij, maar uitgezonderd 
zekere zijlijnen aangesloten bij de mijn en die het eigendom van de . 
Maatschappij zullen blijven als volgt :—Al de zijlijnen die op het 
ogenblik in de;mijn lopen van hun aansluitingspunt met de zijlijnen 
op de terreinen van het station op een punt op het ogenblik gelegen 
vier honderd trecden ten noord-oosten van de kantoren van het Hlobane- 
station gemeten langs het spoor van de noord-oostelike hock van ge- 

. noomde kantoren. . 
Seconp: The purchase price shall be the sum of seventy-five thousand| Tan Tweepe: De koopprijs zal vijf en zeventig duizend pond sterling pounds sterling, which shall be paid to the Company at its head office bedragen, die aan de Maatschappij betaald zal worden aan het hoofd. in England so soon as the whole of the railway has been legally transferred|kantoor daarvan in Engeland zodra de gehele spoorweg wettig aan ' to the Administration, and all transfers of land ‘and servitudes have been|de Administratie overgedragen is en’ alle gronden en servituten van duly passed and registered from the Company to the Government.|de Maatschappij aan de Regering behoorlik getransporteerd zijn en The Administration may however in its discretion make payments on|geregistreerd zijn. De Administratie kan echter in zijn diskretie 

Hirst: On and from a date to be fixed by Parliament (hereinafter 
referred to as a “ fixed date ”’), the Company sells and the Administra- 
tion purchases the whole of the Company’s railway, including all lands, 
stations, sidings, buildings, plant, machinery, rolling stock, and all 
other movable and immovable property and servitudes and other assets 
used in connection with the Company’s railway, but exclusive of certain 
sidings attached to the mine and which will remain the property of 
the Company, which sidings may be described as follows :—-All the 
sidings at present running into the mine from’their junction with the 
station yard sidings at a point at present situated four hundred yards 
north-east of the Hlobane station offices measw-ed along the track from 
the north-east corner of said offices.  
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account to the Company, due regard being had to the retention of 

sufficient funds to provide security for the complete transfer of im- 

movable property and servitudes by the Company to the Government. 

Tarrp: The Administration does not take over any of the liabilities 

of the Company in connection with the said railway. 

Fourra: On and from the fixed date the Company shall supply 

the Administration with twenty thousand tons (of 2,000 Ibs. each) of 

first grade steam coal per month at seven shillings per ton delivered 

at the Exchange Site at Hlobane, and shall continue to do so until 

after the expiration of six months’ written notice given by the one 

party to the other of its intention to terminate the contract for such 

supply, provided that no such notice shall be given before the thirty-first 

day of December in the year one thousand nine hundred and twenty-two, 

and the following conditions shall apply :— 

(1) If during the period of this contract there should be any increases 

in the rates of European wages and/or native wages and/or in the 

prices of stores which it is customary for the Company to charge 

to working costs above the average rates of wages for such em- 

ployees, and the average prices for stores paid during the calendar 

year 1919 by the Company such increases shall be borne by the 

Railway Administration as hereinafter set forth; and conversely 

if there should be any decreases in the rates of European wages 

and/or native wages and/or in the price of stores, the Company 

shall refund such decreases to the Administration as is hereinafter 

set forth. 

'(2) Three statements shall be prepared by the Company as soon as 

possible, namely :— 

(a) Statement No. 1 giving the total number of hours worked by 

European employees, and the total amount earned by them, 

including war bonuses during the calendar year 1919—the 

manager and mine office staff (including secretary, assistant 

secretary and storekeeper) being excluded. The total number 

of such hours divided into the total amount so earned wil: 

give the average rate of wages per hour earned by Europeans 

for the calendar year 1919. 

(b) Statement No. 2 giving the total number of hours worked at 

the mine by native employees and the total amount eamed by 

them during the calendar year 1919, The total number of 

such hours divided into the total amount so earned will give 

the average rate of wages per hour by natives for the calendar 

year 1919. 

(c) Statement No. 3 giving particulars under each heading of the 

total quantities charged during the calendar year 1919 of the 

respective stores which it is customary for the Company to 

charge to working costs, together with the average price paid 

for each respective class of such stores during the same year. 

(3) The average figures in she above-mentioned three statements are 

to be the basic figures for the purpose of arriving at the increases 

or decreases, if any, under the respective heads as provided for in 

this clause. 

(4) Three statements on the lines of those in respect of the calendar 

year 1919 previously referred to shall be taken out by the Company 

in the months of February and August of each year in respect of 

each six months immediately prior thereto, namely, for the six 

months ending, 31st January ‘and the six months ending 31st July, 

of each year of this contract, showing :— - 

(a) European Wages.—The total number of hours worked by 

European employees and the total amount earned’ by them 

including war bonuses, if any. The number of such hours 

. divided into the total amount so earned will give the average 

‘gate of wages per hour earned by European employees for the 

‘six months in question. The increase or decrease per hour, 

if any, for such six months as compared with the basic figure 

for 1919 shall be raultiplied by the number of hours worked 

during the six months in question and the total amount, if 

any, resulting therefrom shall be the increase or decrease in 

respect of European wages during the six months in question. 

(b) Native Wages:—-The total number of hours worked by native 

employees and the total amount earned by them. The number 

of such hours divided into the total amount so earned will give 

the average rate of wages per hour earned by native employees 

for the six months in question. The increase or decrease per 

hour, if any, for such six months over and above the basic 

figure for 1919 shall be multiplied by the number of hours 

worked during the six months in question and the total amount, 

if any, resulting therefrom shall be the increase or decrease in 

respect of native wages during the six months in question. 

  

  

yoorschotten aan de Maatschappij uitbetalen, waarbij er behoorlik acht 

op gegeven wordt dat voldoende fondsen in handen worden gehouden 

als waarborg voor de volkomen overdracht van de onroerende goederen 

en de servituten door de Maatschappij aan de Regering. 

Tux Derpe: De Administratie neemt geen enkele van de ver- 

plichtingen van de Maatschappij in verband met genoemde spoorlhjn. 

over. 
Tex. VierpE: Op en vanaf de bepaalde dag zal de Maatschappij 

aan de Administratie leveren twintig duizend ton (van 2,000 Ibs. elk) 

eerste kwaliteit stoomkool per maand, tegen zeven shillings per ton 

geleverd op de uitwisselingsplaats te Hlobane, en hij zal voortgaan 

dat te doen tot na verloop van zes maanden waarover de kennisgeving 

loopt die door de ene partij aan de andere partij gegeven is van zijn 

yoornemen om de overeenkomst van steenkoollevering te beéindigen : 

met dien verstande echter dat geen kennis gegeven wordt voor de één 

en dertigste dag van December van het jaar Fen duizend negen honderd 

twee en twintig; en de volgende voorwaarden zullen gelden :— 

(1) Als er gedurende de duur van deze overeenkomst een vermeerdering 

plaats vindt in de loonstandaard van de blanken en/of die van 

de naturellen en/of in de prijzen van de voorraden, die de Maat- 

schappij gewoonlik opbrengt in de eksploitatiekosten, boven de 

_gemiddelde loonstandaard van die geémployeerden en de gemiddelde 

prijzen van de voorraden, door de Maatschappij gedurende het 

kalenderjaar 1919 betaald, wordt die vermeerdering gedragen door 

de spoorwegadministratie zoals hierinvervolgens witeengezet ; en 

omgekeerd, als er een vermindering in de loonstandaard van de 

blanken en/of die van de naturellen en/of in de prijs van de voor- 

raden plaats vindt, betaalt de Maatschappij die vermindering 

aan de Administratie terug zoals hierinvervolgens uiteengezet. 

(2) Drie staten worden zodra mogelik door de Maatschappi j opgemaakt, 

namelik :— ~ . 

(a) Staat No. 1 die het totale aantal uren aangeeft door de blanke 

geémployeerden gewerkt en het totale door hen verdiende 

bedrag, waarbij inbegrepen oorlogstoclagen gedurende het 

kalenderjaar 1919—met uitzondering van de Bestuurder en 

mijnkantoorstaf (waaronder begrepon de sekretaris, assistent 

sekretaris en magazijnmeester). Genoemde totale aantal 

uren gedeeld op het totale verdiende bedrag geeft de gemiddelde 

loonstandaard per uur verdiend door de blanken voor het 

kalenderjaar 1919. 
(b) Staat No. 2, die het aantal uren aangeeft door de naturelle- 

werklieden gewerkt en het totale door hen verdiende bedrag 

gedurende het kalenderjaar 1919. Genoemde totale aantal 

uren gedeeld op het totale verdiende bedrag geeft de gemiddelde 

loonstandaard per uur door de naturellen verdiend voor het 

kalenderjaar 1919. 
(c) Staat No. 3, die de biezonderheden onder elk hoofd aangeeft 

van de totale gedurende het kalenderjaar in rekening gebrachte 

hoeveeltheid van de verschillende soorten voorraden die door 

de Maatschappij gewoonlik onder eksploitatiekosten. in rekening 

worden gebracht, te zamen met de gemiddelde prijs voor elke 

onderscheidende klas voorraden gecurende hetzelfde jaar 

betaald. 

(3) De gemiddelde getallen van de bovengenoemde drie staten vormen 

de basiscijfers voor het vaststellen van de vermeerderingen of 

verminderingen, naar het geval mocht zijn, onder de respektieve 

hoofden zoals in deze klausulé bepaald. 

(4) Drie staten op de grondslag van. die ten danzien van het kalender- 

jaar 1919 hierboven genoemd zuilen door de Maatschappij opgemaakt 

worden in de maanden Februarie en Augustus van elk jaar ten 

aanzien van elke zes maanden onmiddellik daaraan voorafgaande 

namelik voor de zes maanden eindigende op 31 Januarie en de 

zes maanden eindigende op 31 Julie van elk jaar van deze over- 

eenkomst, die aangeven :-— - 

(a) Lonen van. blanken.—Het totale aantal uren door de blanke 

geémployeerden gewerkt en het totale door hen verdiende 

bedrag, waaronder begrepen oorlogstoelagen zo die er zijn. 

Genoemde aantal uren gedeeld op het totale aldus verdiende 

bedrag geeft het gemiddelde loonstandaard per uur verdiend 

door de blanke geémployeerden voor de betreffende zes maanden. 

De vermeerdering of vermindering per uur, z0 die er is voor 

die zes maanden vergeleken met de basiscijfer voor 1919 

wordt vermenigvuldigd met het getal uren waarop gedurende 

de betreffende zes maanden gewerkt is en het eventuéle eind- 

resultaat is de vermeerdering of vermindering ten aanzien 

van de lonen van de blanken gedurende de zes betreffende 

maanden. 
(b) Lonen van naturellen.—Het totale aantal uren door de naturelle- 

werklieden gewerkt en het totale door hen verdiende bedrag. 

Genoemde totale aantal wren gedeeld op het totale aldus 

verdiende bedrag geeft de gemiddelde loonstandaard per uur 

yerdiend door de naturelle-werklieden voor de betreffende 

zes maanden. De vermeerdering of vermindering per uur, 

zo die er is, voor de zes maanden boven de basiscijfer voor 

1919 wordt vermenigvuldigd met het getal uren waarop ge- 

durende de betreffende zes maanden gewerkt is, en het 

eventuéle eindresultaat vormt de vermeerdering of vermindering 

fen aanzien van de lonen van de naturellen gedurende de 

betreffende maanden,  
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(c) Stores—The total quantities of the respeetive stores used (¢) Voorraden.—De totale hoeveelheden van de verschillende 
together with the average price paid for ea¢ly respective class gebruikte voorraden te zamen met de gemiddelde prijs betgald 
of stores. Each class of stores shall be dealt with separately, voor elke respektieve klas van voorraden. Elke Klas yan 
and the increased price, if any, or the decreased price, if any, voorraden wordt afzonderlik behandeld en de eventuéle yer- 

_ ag the case may be. as compared with the basic figures of meerderde of verrainderde prijs, vergeleken met de basis- 
‘prices of stores for 1919 shall be multiplied by the total quan- cijfers voor voorraden voor 1919, wordt vermenigvulcigd tity of the respective stores used during the six months in met de totale hoeveelheden van de verschillende voorraden, 

question and the nett amount resulting from such increases gebruikt gedurende de betreffende zes maanden, en het netto 
or decreases shall then be arrived at. Should this nett amount eindbedrag van die vermeerdering of vermindering wordt 
be an increase over the 1919 basic figures then such increase dan. verkregen. Mocht clit netto bedrag een. vermeerde 1g 
shall be the increased amount in respect off stores for the six zijn boven de basiscijfers van 1919, dan is die vermeerdeting months in question and recoverable from the|Railway Adminis- het vermeerderde bedrag ‘ten aanzien van voorraden yoor 

tration pro rata to, the tonnage supplied. | Should this nett dle betreffende zes maanden en. kan naar verhouding van de amount be a decrease on the 1919 basic figures then such , geleverde aantal tonnen van de Spoorwegadministratie yer- 

amount shall be refunded to the Administration pro rata to vhaald worden. Mocht dit netto bedrag een vermindeying the tonnage supplied. vertegenwoordigen op de basiscijfers van 1919, dan wordt 
dat bedrag aan de Administratie naar verhouding van) de 

(5) For the purpose of ascertaining the increase or decrease, if any, in geleverde aantal tonnen terugbetaald. 
European wages and/or native wages and/or in jthe price of stores (5) Teneinde de eventuéle vermeerdering of vermindering in de lanen 
during the period of this contract as compared] with the average van de blanken en/of in de lonen van de naturellen en/of inf de 
rates of wages and the average prices for storgs paid for during prijs van voorraden voor de duur van dezo overeenkomst, yer- 
the calendar year 1919 as arrived at under (a), |(6), (c) abovemen- geleken met de gemiddelde loonstandaard en de gemiddelde prijzen 
tioned, the following oxamiples are given :— voor voorraden betaald gedurende het kalenderjaar 1919 zpals 

berekend onder (a), (5), (c), bovengenoemd, vast te stellen, worden 
(a) Huropean Wages.—Average rate of wages curing six rnoriths de volgende voorbeelden gegeven :— 

ended 3lis July, 1920, say 3s. per hour as compared with the (a) Lonen van blanken.—Gemiddelde loonstandaard gedurend¢ de 
basic figure of, say, 2s. 9d. per hour for the year 1919, The zes maanden geéindigd op 31 Julie 1920, bijvoorbeeld 3s. |per 
increase per hour of 3d. would be multiplied by the number uur, vergeleken met de basiscijfer van bijvoorbeeld 2s, | 9d. 
of hours worked during the six months endiny 31st July, 1920, per uur voor het jaar 1919. De vermeerdering per uur jan 
viz., 24,000 hours-equal to an amount of £300, and this would 3d. zou vermenigvuldigd worden met het aantal uren, wadrop 
represent the increase in respect of European wages. gewerkt is gedurende de zes maanden eindigende op 31 Julie 

(6) Native Wajes——Average rate of wages durimg the six months ee ay pe 0 dren vertegenw cordigend © een, be bas 
ended 31st July, 1920, say 24d. per hour as compared with de lonen van blanken. : " 8 myn 
ae ae oor Ad 2d per ho mraltinild br the. ee (b) Lonen von naturellen-—-Gemiddelde loonstandaard gedurende 

ase n r 3d. ull be muitiph de zes maanden geéindigd op 31 Julie 1920, bijvoorbeeld 24d. : . . 9 o 1 arr -? 2 of hous Berane Guring the six months end eae gr yh on per uur, vergeleken met de basiscijfer van 2d. per uur yoor 
q the sunt wuld ‘ he ee eet oe het jaar 1919. De vermeerdering per uur van 4d. zou yer- 

ane his amount wov d.represent the increase in respect of menigvuldigd worden met. het aantal uren, waarop gewerkt 
native wage, is gedurende de zes maanden eindigende op 31 Julie 1920, 

(c) Stores—The average price of each class of |stores for the six nameli 000 Se een eon woardigende “oe bedrag ven 
months ending 31st July, 1920, would be compared with the © oe on wan de. ie eee 200 de vermeerdering zijn |ten 
basic figures of average prices of each class|fo stores as given Voorr men 0D © sdde id van naturellen, 
for the year 1919,’ The increased price, if any, or the decreased (c) Voorraden.-De gemiddelde prijs van ellke Klas van voorraden 
price, if any, as the case may be, shall be |multiplied by the, velel dle _zes gnaanden cindigende op 31 Julie 1920, Zou yer 
quantity of each class of stores used during the six. months gele alk his la on met cle Basise)jfers vee de gemiddelde p en 
ended 31st July, 1920, and the nett amourit resulting there- van elke “las van voorraden zoals aangegeven voor het jaar . from arrived at 1919. De eventuéle vermeerderde of verminderde prijs wdrdt 
For example : . dan met de hoeveelheid van elke klas van voorraden |die 

gebruikt zijn, gedurende de zes maanden geéindigd op| 31 
December 1920, vermenigvuldigd, en het netto eindbedrag 
daarvan aldus verkregen.: Bijvoorbeeld :— 

Quantity Price , Total amount | 
used during} Basic for six Difference in based on quantity Hoeveel- ' Totale| bedrag 

Class of the six price | months price. actually used. heid Prijs gebas¢erd op 
Stores. months a opced : | gebruikt | Basis- | voor.zes Verschil in hoeveelheid in 

gist July . Fuly Tn. he Il hk gedurende | prijs maanden prijs. werke likheid 
> Vo ] - n- | De- Klas van de zes voor geéin- gebruikt. 

1920. 1920. | crease. | crease. | crease. | erease. Voorraden. | maanden | 1919. | digd op 
- : geéindigd 131 Jdulie) ~~ —— 

oal -. | 480 cases 2.6/- 28/- 2/- — £48 —_ 5 pp 31 1920. /Vermeer-! Vermin- |Vermeer4] Vermin- 
ynamite per case | per case | per case ulie 1920. | dering. | dering. | dering. || dering. 
arbide 6,720 lbs. | 6d. per | ed. per | 3d. per £84. - - | us oe pees 
. lb. lb. Ib. | Steenkool .. | 480 kisten | 26/- 28/- 2/- | £48 : 
ick Handles 35 No. | 1/-each | 1/3 each] 3d. each 8s. Od. | Dinamiet . per kist | per kist | per kist 

a Carbide . | 6,720 Ibs. | 6d. per | 9d. per | 3d. per £84 oe 
lealies 2,100 bags {15/6 per| 15/- per oe 6d ‘per ‘£52 10 0 in. ib. ibe 

ote bag bag / bag ' | Pikstelen 35 No. 1/- elk | 1/3 elk | 3d. elk | 8s. 9d. 
' . Ste. ete. ete, : ‘ : | | 

etc. etc. | ete. Mielies 2,100 zak- 15/6 per, 15/- per oe | 6d. per £52 10 0 
I | | en Zak Zale zal 

Totals—say .. . £,1400 | £200 Enz. : _“ Enz, Enz, 
Nett total—Jncrease .. £1,200 0 0 Enz. Enz. Enz. 

Totalen, bijvoorbeeld.. £1,400 |} £20 
(6) ‘Ihe above amount of £1,200 represents the nett incrased amount Netto fotals—-Vermeeriloring £1,200 ° 

in respect of stores for the six months ending 3ilst July, 1920, as 
compared with he 1919 basic figures. : (6) Het bovengenoemde bedrag van'£1,200 vertegenwoordigt het ndtto 

: oe . : : meerderde bedrag ten opzichte van voorraden voor de |zes Norr.—If, for instance, in the above example the decreases had ey nndlag nidigende op | eo: spoe! asiecti 
more than offset the increases, then the netb decrease would van. rey Bene op 81 Julie 1920, vergeleken mot de basiscijjers 
be the amount to be refunded to the Administration pro rate oO “eing A i 14 1 . ve : Me 2X 1 a womerking.—Als bijvoorbeeld in het bovenstaande voorbeeld de ver- 

. to the tonnage supplied to the Administration. minderingen meer dan. opgewogen, hebben tegen de vermeerderingen, 
nD kal geeuimmad tmaranec ew ane S otep - dan zou de netto vermindering het bedrag uitmaken hetwelk dan 

(7) eo gaat assumed gn one Six months pnding 31st July,. de Administratie naar verhouding van het aantal door de Admjni- » as P a — : stratie geleverde tonnen moet ‘worden terugbetaald. 
i 7) De totale veronderstelde vermeerderinge 1 ° aand Euroves ages .. Lon. (7) De € 1 | meerderingen voor de zes maanden Nore an wages “ Lb eindigende 31 Julie 1920, bedragen dus, vergeleken met 1919}— 

Stores”. 1.200 0 0 - Lonen aan blanken Mo, £300 0] 0 
> Lonen aan naturellen ., ! 687 10] 0 

Total increase .. £2,187 10 0 Voorraden . os mo 1,200 0; 0 

Totalo vermecrdering .. ee .. £2,187 10| 0   
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(8) This total increase of £2,187 10s. Od. divided by the total tonnage)(8) Deze totale vermeerdering van £2,187 10s. Od., gedeeld door het 
of coal sold by the Company during the six months ending 31st 
July, 1920, say for example 210,000 tons, is equal to an increase of 
2.5d.perton. Ifthe total tonnage supplied by the Company to the 
Administration during the six months in question is 63,000 
tons, the increased price due to the Company by the Adminsi- 
tration in respect of the six months ending 3ist July, 1920, on 
account of the increases under the three heads of Huropean wages, 
native wages and stores would be for example 2.5d. per ton which 
on 63,000 tons would equal £656 5s. Od. 

(9) The six months ending 3lst January, 1921, and each succeeding 

(10) 

(11) 

six months during the period of this’ contract will be dealt with 
separately in a similar manner to the example taken above in 
respect of the six months ending 31st July, 1920, and any increase 
or decrease as compared with 1919 for any of the six monthly 
periods as from the commencement’ of this contract shail be paid 
by the Administration or the Company. as the case may be on the 
basis of tonnage supplied to the Administration by the Company 

as provided for in this clause. 

\ 

The three statements previously referred to in this clause to be 
taken out by the Company in the months of February and August 
of each year in respect of the six months immediately prior thereto 
and certified by the resident secretary on the mine shail he for- 
warded to the Administration as soon as possible after the close of 
each six monthly period, but not later than within two months 
of the close of each such period, together with a further state- 

ment prepared therefrom by the Company in accordance with the 

basis laid down in this clause showing the total amount, if any, 

due to the Company by the Administration or vice versa for the 
six months in question. The amount so due to the Company 

by the Administration or, vice versa shall be pajd within six weeks 

aiter receipt of the statements in question unless the matter be 

submitted to a registered public accountant as hereinafter pro- 

vided for.’ The Administration may, should it desire to do so 

send a representative to inspect the records of the colliery from 

which the statements have been prepared and in the event of 

agreement not being mutually arrived at as to the amount to be 

paid by the Administration or refunded by the Company under this 

clause, the Administration and the Company shall within one 

month after receipt of the statements from the Company appoint 

at the joint expense of the Administration and the Company a 

registered public accountant who shail determine the amount due 

by either party and the amount, if any, so determined shall be 
paid within one month of such determination. 

The delivery of the said coal shall be as nearly as possible at the 

rate of twenty thousand tons (of 2,000 Ibs. each) per month. No 

crossing over and haulage charges shall be charged by the Aduminis- 

tration in respect of this coal. Shortages during any one month 

may not be adjusted in any future month except with the per- 

mission of the Administration, but the Administration reserves 

to itself the right to call upon the Company at any time during 

the existence of this contract or within one month after the expira- 

tion thereof, to supply all or any portion of the balance of coal 

which may be required to make up the full contract quantity, but} . 

limited to the shortage of the two preceding months. 

(12) The Company shall affix to each truck of coal despatched, two 

labels showing the destination, quantity and description of coal 

in such truck, and shall promptly render such daily written advices 

of despatch as may from time to time be required by the Adminis- 

tration, and also a monthly summary of such advices;: 

(13) The Company shall pay all charges and other expenses that may 

be incurred in the delivery of the coal, to the Administration loose 

in trucks at the Exchange Bite at Hlobane. 

(14) The Administration will, so far as it is in a position to do so, supply 

the Company at Hlobane Exchange Site with sufficient trucks for the 

deliveries that have been pre-arranged, and reasonable notifica- 

tion of the Company’s requirements shall be given to the Adminis- 

tration in advance. The Company will be required to load each 

truck 40 the limit of its registered carrying capacity. All loads 

in excess thereof may be reduced by the Administration either 

at Hlobane Exchange Site or at the nearest station thereto where 

there is a weighbridge, to the correct weight, at the expense of the 

Company. The fact that the Administration has made no altera- 

‘tion in a load will not constitute an admission that the weight 

shown on the label attached to the truck is correct. The Company 

shall be obliged to load coal into cattle trucks in cases of emer- 

gency if required to do so by the Administration.   

totale aantal tonnen steenkool verkocht door de Maatschappij 
in de loop van de zes maanden eindigende 31 Julie 1920, bijvoorbeeld 
210,000 ton, geeft een vermeerdering van 2.5d. per ton. Als het 
totale aantal tonnen door de Maatschappij in de loop van de zes 
maanden in kwestie aan de Administratie geleverd 63,000 ton 
bedraagt, zou de vermeerderde prijs door de Administratie aan 
de Maatschappij verschuldigd ten opzichte van de zes maanden 
eindigende 31 Julie 1920, wegens de vermeerderingen onder de 
drie hoofden, Lonen van blanken, Lonen van naturellen, en Voor- 
raden, bijvoorbeeld 2.5d. per ton zijn, wat op 63,000 ton een bedrag 
van £656 5s. Od. zou vertegenwoordigen. 

(9) De zes maanden eindigende 31 Januarie 1921 en iedere volgende 
zes maanden gedurende de duur van deze overeenkomst, zullen, 

op de wijze aangegeven in het bovenstaande voorbeeld voor de 
zes maanden eindigende 31 Julie 1920, eveneens afzonderlik be- 
rekend worden, en iedere vermeerdering of vermindering ver- 
geleken met 1919 voorkomende in de zesmaandelikse tijdvakken 
vanaf de aanvang van deze overeenkomst, zal door de Admini- 

stratie of door de Maatschappij, al naar het geval mocht zijn, 
betaald worden op de basis van het aantal tonnen door de Maat- 
schappij aan. de Administratie geleverd zoals.in deze klausule 
bepaald. 

(10) De drie hierboven in deze klausule genoemde staten welke in de 
maanden Februarie en Augustus van ieder jaar ten opzichte van 

. de zes maanden onmiddellik daaraan voorafgaande door de Maat- 
schappij opgemaakt en door de resident sekretaris van de mijn 
gecertificeerd moeten worden, zullen zo spoedig mogelik na de 
verstrijking van ieder zesmaandeliks tijdvak, doch niet later dan 
binnen twee maanden na de verstrijking van ieder zodanig tijdvak, 
aan de Administratie toegezonden moeten worden, vergezeld van 
een verdere opgave daaruit opgemaakt door de Maatschappij 
in overeenstemming met de in deze klausule neergelegde basis, 
aantonende het totale bedrag eventueel door de Administratie 
aan de Maatschappij, of omgekeerd, te betalen voor de zes maanden 
in kwestie. Het aldus door de Administratie aan de Maatschappij, 
of omgekeerd te betalen bedrag moet binnen zes weken na ontvangst 
van de bewuste opgaven voldaan worden, tenzij de zaak aan cen 
geregistreerde publieke rekenmeester voorgelegd wordt zoals in 
deze overeenkomst bepaald wordt. De Administratie heeft, 
desverlangd, het recht om een vertegenwoordiger te sburen ter 
inspektie van de gegevens in de boeken van de steenkolenmijn 
waaruit de opgaven zijn samengesteld en in geval men het niet 
eens kan worden. over het ingevolge deze klausule door de Admini- 
stratie te betalen of door de Maatschappij terug te betalen bedrag, 
zullen de Administratie en de Maatschappij binnen een maand 
na de ontvangst van de opgaven.van de Maatschappij tegen de 
gesamenlike kosten van de Administratie en de Maatschappij 
een geregistreerde publieke rekenmeester aanstellen, die het bedrag 
zal vaststellen dat cloor de een of door de andere partij verschuldigd 
is en. het eventucel aldus vastgestelde bedrag zal binnen een maand 
na zodanige vaststelling betaald moeten worden. : 
De levering van de gezegde steenkool zal zo na mogelik twinhg 
duizend ton (van 2,000 pond ieder) per maand bedragen. De 
Administratie zal ten opzichte van deze steenkolen geen kruisings- 
en vervoerkosten in rekening mogen brengen. ‘Tekorten voor- 
kkomende in de een of andere maand mogen niet in latere maanden 
vereffend worden dan met toestemming van de Administratie, 
maar de Administratie behoudt zich het recht voor om van de 
Maatschappij te eniger tijd gedurende de duur van deze overeen 

komst of binnen een maand na de verstrijking daarvan de leve- 

ring te verzocken van het geheel of een gedeelte van de tekort ge- 

leverde steenkool welke nodig is om de hoeveelheid op te voeren 

tot de hoeveelheid waarvoor gekontrakteerd is, maar beperkt tot 
- het tekort van de laatste twee maanden. 

(12) De Maatschappij moet op iedere wagen met steenkool belacen, 

welke afgezonden wordt, twee papieren plakken aantonende de 

besttemming, hoeveelheid en soort van kolen in die wagen, en 

moe zonder verzuim de dagelikse schriftelike kennisgevingen 

van afzending sturen waarom van tijd tot tijd door de Administratie 

verzocht mocht worden, alsmede een maandeliks overzicht van 

zodanige kennisgevingen. 
(13) De Maatschappij zal alle kosten en andere onkosten in verband. met 

de aflevering van de steenkool aan de Administratie los in wagens 
op de uitwisselingsplek te Hlobane betalen. 

(14) De Administratie zal voor zover zulks in _z jn vermogen ligt de 

Maatschappij op de uitwisselingsplaats van Hlobane van voldoencde 

wagens voorzien voor de leveringen, waaromtrent van tevoren 
overeengekomen is, en de Maatschappij moet een redelike tijd: 
van tevoren aan de Administratie kennis geven hoeveel wagens 

benodigd zijn. De Maatschappij zal iedere wagen moeten laden met 

het maksimum van zijn geregistreerde draagkracht. Alle grotere 

lasten mogen door de Administratie of op de uitwisselingsplek 

Hlobane of op het dichtst daarbij zijnde station waar er een | 

weeghrug is, op kosten van-de Maatschappij, tot het korrekte 

gewicht verminderd worden. Het blote feit dat de Administratie 

geen verandering in de last gemaakt heeft, zal niet geacht worden. 

een erkenning te zijn, dat het gewicht voorkomende op het op 

de wagen geplakte papier korrekt is. In geval van nood zal de 

Maatschappij, indien zulks door de Administratie verzocht wordt, 

verplicht zijn om de steenkool in veewagens te laden.
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(15) In the event of there being no weighbridge available at Hlobane 
Exchange Site, payment for coal supplied to the Administration 
will be made on the quantities as certified by the official appointed] 
by the Administration to receive the coal ot Hlobane Exchange 
Site, provided that in such cases the coal will be received on the 
understanding that each consignment is liable to be weighed and 
adjusted at any station having a weighbridge, and payment may 
be made on the weight so ascertained. 

(16) Monthly accounts in triplicate containing particulars of each day’s 
delivery must be forwarded by the Company to the railway store- 
keeper at Durban, two days after the close of the Administration’s 
accounting month. Such accounts will be paid about the fifteenth 
day of the month following. 

(17) All coal supplied under this contract shall be of a quality that 
willensure satisfactory steaming of the locomotives in which it is used 
and must be first grade steam coal equal in ‘all respects to that 
supplied during the year 1919, and must be freshly wrought from a 
dry mine, free from all small coal (7.e., coal that will pass through 
a one and quarter inch mesh), outside shale, dirt, duff, rock or 
foreign matter, and must not have been stacked prior to delivery 
without the consent of the Administration. 

(18) The Administration shall at all. times have access to the Com- 
pany’s mine for the purpose of inspecting the quality of coal sup- 

_ plied under the contract, but no such inspection shall relieve the 
Company of its obligation to supply first grade steam coal. 

(19) The Company will be liable for all damages and for any and every 

in consequence of damage or injury ‘to person or property by 
reason. of any explosive of any kind being present in the coal supplied 
under this contract. 

_(20) Nothing herein contained shall.be deemed to in any way restrict 
the Adniinistration in its use or disposal of the said coal, 

(21) Neither the Administration nor the Company shall be liable for 
any penalty for non-fulfilment of the terms of this contract should 
the Administration be prevented from supplying trucks or the 
Company from supplying the whole or any portion of the coal from; 
time to time to be supplied under this contract in consequence 
of strikes, war, rebellion; or any disturbance in or about the mine 
requiring the services of an armed force to quell the same, or in 
consequence of any native disturbances affecting the labour supply 
to any colliery of the Company, or the act of God. 

Firta: The Administration undertakes to ,apply to Parlia- 
ment during the ensuing session for its sanction of this contract and for 
the repeal of Act No. 55 of 1906 of Natal, Act No. 20 of 1907 of Natal, 
and Act No. 7.of 1915, and for thé fixing of a date upon which the sale 
herein contemplated shall become operative, and on such repeal being 
effected, all contracts save this present contract shall be deemed to have 
terminated and no party shall have any: right of action against the 
other for danages for non-performance, In the meantime this pre- 
sent contract shall be provisional only. If such sanction is refused, 
the parties shall revert so far as is possible to their position as it existed 
on the last day of the year, 1919, and Contract No. 1529/74 shall hold 
good, and all deliveries of coal by the Company to the Administration 
up to the time of the refusal of sanction in excess of the deliveries pro- 
vided for in Contract No. 1529/74 shall be paid for at the rate of Seven 

‘shillings per short ton. 

Sixta: If this Contract is sanctioned by Parliament, the Admin- 
istration shall pay the Company for all coal received by it during 
the year 1919, up to and exclusive of the fixed date, at the rate of Ste 
Shillings per short ton under Contract No. 1529 [74 

SeventH: The stamp duty payable upon this contract shall be paid 
by the Company. 

Given under the hands of the said parties at the places and on the dates 
respectively set opposite to their signatures, 

. { 
Signed by the Honourable Henry Burton, K.C., in 

his capacity as Minister of Railways and Har- 
bours, and as such representing the Administra- 
tion, at Pretoria on this fourteenth day of 
February, 1920. 

(Sed.) HENRY BURTON, |, 

As Witnesses : y 

(Sgd.) .C. M. Horra, . * ! 
(Sgd.) J. Bennerr, ‘   

a 
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‘Signed by James Macdonald Calderwood, in his — Getekend dor James Macdonald Calderwood, in 
_ capacity as the General Manager of the Com- zijn hoddanigheid van Algemene. Bestuurder 

wee pany and as such duly authorised by a general van de Maatschappij, en als zodanig belfoorlik 
as power of attorney to act herein on behalf of the / gemachtigd door'een algemene volmacht om - 

e Company, on this the fifth day of February, 1920 in dezel| te handelen ten behoeve van de , 

i ‘ 5 hed te vijfde da : 
i (Sed.) J. M. CALDERWOOD. Maatschapplj, op heden de vijide dag, van oes 

; (Get.) J. M.. CALDERWOOD. 
As Witnesses : =. ‘ Gétuigen :—): 

(Sed.) BR. Guwrrrirre. ’ ' (Get.) “|R. Grrriirre, , 

‘(Sgd.) W. Marsmatt. . (Get.) |W. MarsHann, 

Stamp. ‘Zegel 
Initialled J.M.C. - Geparaicerd J.M.C. 

5/2/20. 5/2/20. . 

Second Schedule. Tweede Bijlage. | ‘ 

Laws REPEALED. WETTEN HERROEPEN. 

2 . . . \ Provinei | No. en Jaar Korte Titel of 

( Province No. and Year of Short title or subject of Law. of Unie f van Wet.: . Onderwerp van Wet. 

or Union.: Law. . i : 

Natal ‘Wet No, 55 van 1906 Hlobanb Spoorweg € en Steenkagol 
/ ‘ . en IJzermdustrie Wet, 1906. 

Natal. Act No, 55 of 1906, Hlobane Railway and Coal and Iron |. 

Industries Act, 1906.° _ Natal 1 Wet No. 20 van, 907 Tot wijziging van de Hloba ne 

Natal. Act No. 20 of | Tio amend the Hiobane Railway and Spoorweg en Steenkool én - 

- 1907, Coal and Iron Industries Act, 1906 , | . WJzerindustrie' Wet; 1906. 

rion. Act No. 7 of | The Hlobane Railway Amendmen 

1915 Act, 1918, | , Unie Wet No. 1 van 1915 | De Hlobane. Spoorweg Wijzi- 
. . | gingswet, 1915. . 
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