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if is notified that His Excellency the Governor-General 
has been pleased to assent to the following Acts which 

are hereby published for general information. 

[2nd July, 1920. 

Sta JULY, 1920. PRIJS 6d. | 

‘DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER, 

De volgende Goevernements Kennisgeving wordt ter alge- 
| mene informatie gepubliceerd. 

H. GORDON WATSON, 
; Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 

Kaapstad, 2 Julie 1920. 

No. 1145.] [2 Julie 1920. 
E TERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Excellentie 

de Goeverneur-Generaal behaagd heeft om zijn goed- 
keuring te hechten aan de volgende Wetten welke hiermede 
‘ter algemene informatie gepubliceerd worden, 
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No. 14, 1920.] No. 14, 1920.] . 
ACT 

To amend section one of Ordinance No. 14 of 1903 
(Transvaal). 

Be IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

Section one 1. Section one of the Wills Ordinance, 1903, of the Pro- 
of Ordinance vince of the Transvaal is hereby amended by the addition 
elt of thereto at the end thereof of the following words :— 
(Transvaal) * Provided further that this section shall not apply to 
amended. any will or other testamentary instrument executed 

_ before a notary and witnesses.” 

Application 2. The provisions of this Act shall apply in every case, 
of Act. save and.except where the executor of a testator who died 

before the commencement of the Act has in terms of sub- 
section (10) of section sixty-eight of the Administration of 
Estates Act, 1913, already paid ont any heirs. 

Short title. 3. This Act may be cited for all purposes as the Wills Ordi- 
nance, 1903 (Transvaal) Amendment Act, 1920. 

WET 
Tot wi jziging van artikel een van Ordonantie No. 14 

van 1903 (Transvaal), . 

Fis HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

als volgt :— 
“1. Artikel een van de Testamenten Ordonantie 1903 van Artikel een 
de Provincie Transvaal wordt mits deze gewijzigd door aan Ord : 
het einde daarvan de volgende woorden toe te voegen :— No ence 

“Met dien verstande voorts dat dit artikel niet van 1903 
toepassing zal zijn op een testament of ander testa- (Transvaal) 
mentair instrument verleden ten overstaan van een S°Wilzigd. 
notaris en getuigen.” ' 

2. De bepalingen van deze Wet zijn van toepassing in ieder Toepassing 
geval, behalve wanneer. de eksekuteur van een erflater die van Wet. 
overleed voor de inwerkingtreding van deze Wet reeds erf- 
genamen heeft uitbetaald overeenkomstig ‘sub-artikel (10) 
van artikel acht en zestig van de Boedelwet 1913.   3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel 
als de Testamenten Ordonantie 1903 (Transvaal) Wijzigings 
Wet 1920. :
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"No. 15, 1920.] ; No. 15, 1920.] 

\- 

To confirm certain agreements between the Railways|\Om ‘zekere overeenkomsten aangegaan door de 
and Harbours Administration of the Union and Spoorwegen- en Havensadmimnistratie van de 
the Vryheid (Natal) Railway, Coal and Iron Unie, en de Vrijheid (Natal) Railway Coal and 
Company, Limited, and to previde for other mat-| Iron Company. Limited, te bekrachtigen sn om 
ters meidental thereto. a voorziening te maken voor andere aangelegen- | 

heden die daarmede in verband staan. 

RE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, Vis HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of’ Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows :— als volgt :— 

Confirmation 1, The agreement made between the Minister of Railways) 1. De overeenkomst aangegaan door de Minister van Spoor- Bekrachti- 
of agreements 
set out}in 
Schedule 

and Harbours of thé Union and ag 
Government of the Union in its Depa 
Harbours, of the one part, and the V 
Coal and Tron Company, Limited, 

such representing the 
tment of Railways and 
ryheid (Natal) Railway, 
f the other part, and 

wegen en. Havens van de Unie, als zodanig de Regering van ging van de 
de Unie vertegenwoordigende in deszelfs Departement van overTeen- 

; “ys komsten 
Spoorwegen en Havens, ter ene zijde, en de Vrijheid (Natal) opgenomen 
Railway Coal and Iron Company, Limited, ter andere zijde, in de Bijlage 

éxecuted by them on the fifth and fourt 
1920, and the subsidiary agreement 
parties and executed bythem on the sey 
days of May, 1920, (copies of which a 

eenth days of February, 
made between the said 
enteenth and eighteenth 
preements are set out in 

an door hen verleden.op de vijide en veertiende dag van Febru- 
arie 1920 en de bijkomende overeenkomst tussen genoemde 
partijen aangegaan en gesloten op de zeventiende en acht- 
tiende dagen van Mei 1920, (afschriften waarvan opgenomen 

the First Schedule to this Act), are h 
‘firmed, and all necessary powers and ai 
ferred upon the Railways and Harb 
giving full and complete effect to thes¢ 

ereby ratified and con- 
uthority are hereby con- 
urs Administration for 
agreements. 

zijnin de Eerste Bijlage van deze Wet), wordt mits deze goedge- 
keurd en bekrachtigd, en alle nodige bevoegdheden en volmacht 
worden mits deze aan de Spoorwegen- en. Havensadministra- 
tie verleend teneinde algehele en volledige witvoering aan 
deze overeenkomsten te kunnen geven. 

lause of the first above 
2 sald agreements shal! O 

1920. 

2. The date referred to in the first 
mentioned agreement from which th 
operate, shall be the first day of April, 

Date from 
which agree- 
ment oper- 
ates 

2. De datum, waarnaar.verwezen wordt in de eerste klausule Datum 
van de eerste bovengenoemde overeenkomst vanaf welke ge- waarop de 

. . . oO e ee - 

noemde overeenkomsten in werking treden, is de eerste dag van hornets in 

April 1920. werking 
: we treedt. 

8. De wetten vermeld in de Tweede Bijlage van deze Wet Tor 
weiden mits deze herroepen. 

Herroeping 

4. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald xovte titel. 

3. The laws specified in the Second 
hereby repealed. 

Repeal of Schedule to this Act are 
laws 

van Wetten, 
Short title. 4. This Act may be cited for all parposes as the Hlobane 

- RailwayAcquisition Act, 1920. 

First Schedule 

AGREEMENT made and entered into by 
or Ramways AND Harsours of the Unic 
such representing the GOVERNMENT OF THE 
of Railways and Harbours (hereinafter refe 
tration ’’), of the one part, and the VRyHED 
anp Iron Company, Limirep, a Company 
liability. under the Companies Acts of Hing 
office in Doncaster, England, anda branch o 
referred to as the “‘Company”), of the of 

WITNESSETH : 

THatT WHEREAS the Hlobane Railway an 
Act, 1906, of Natal, authorised the constr 
a line of railway from Vryheid.to a point on 
in the district of Vryheid, and ratified a ¢ 
Natal Government and Gustave Henry EB 
struction, maintenance and working of the 
of coal to the Natal Government, and. the 

steel works in the district adjacent to the sai 
so ratified dated the tenth day of December 
said Act 3 

AND WHEREAS in the following year Act N 
passed, which amended the Hichane Railw, 
dustries Act, 1906, and confirmed an agri 
Government and the said Bonas dated. th 
1907 (which agreement was annexed to th 
and amended the agreement of the tenth c 
various points (the said agreements of th 
1906, and of the fifth day of September, 
hereinafter referred to as the “ Principal 4 

re 

nd between the MINIsTER 
ma of South Africa and as 
Union, in its Department 
rred to as the “ Adminis- 
p (Nara) Rarmway, Coan 
uly registered with limited 
land and having its head 
ffice at Durban (hereinafter 
her part, _ 

1 Coal and Iron Industries 
action and the working of 
or near to the farm Parijs 

ontract made between the 
ionas relative to the con- 
said railway, the supply 

establishment of iron and 
cd railway, and the contract 
1906, was annexed to the 

ay and Coal and Ivon In- 
ement made between the 
© fifth day of September, 
«© saicl Act), and modified 
ay of December, 1906, on 
tenth day of December, 

1907, read together, being 
greement ”’);   jo. 20 of 1907 of Natal was]! 

als de Hlobane Spoorweg Verkrijgings Wet, 1920. 

Eerste Bijlage, 

OVEREENKOMST aangegaan en gesloten door en tussen de MrnistEer 
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 Vrisuurp (Natar) Ratnway, 
Coat anp Iron 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, Emgeland, en een takkantoor te Durban (hierinvervolgens genoemd 
de *‘ Maatschappij ’’) ter andere zijde : 

Zig HET KENNELIE : 

Dat Napremaat de Hlobane Spoorweg en Steenkool en IJzerindus- 
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 Distrikt Vrijheid en een 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 eksploitatie 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 December, 1906, 
gehecht was aan gencemde Wet ; . 

EN NADEMAAL in het daarop volgende jaar Wet No. 20 van 1907 
van Natal aangenomen is, waardoor de Hlobane Spoorweg en Steenkool 
en IJzerindustrie 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 genoemde overeenkomsten van de tiende dag van December’ 
1906, en van de vijfde dag van September 1907, te zamen gelezen, 
hierinvervolgens de “* Hoofdovereenkomst ” genoernd worden) ; 
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AND WHEREAS the Principal Agreement, with all the rights and 
obligations therein contained, was with the approval of the Natal 
Government ceded and assigned by the said Bonas to the Company ; 

_ AND WHEREAS it is provided in clause 30 of the Principal Agreement 
that the Government may on giving previous notice purchase and 
take over the said railway at the expiration of a period of twenty-five 
years, and in that case the purchase price shall be the whole original 
cost of the railway as-certified by the Auditor-General, plus such further 
expenditure as may have been incurred by the Company and charged 
to capital account; and whereas clause 31 of the Principal Agreement 
provided’ that the Company undertook. to supply the Government 
with all such steam coal as the Government might wish to purchase 
for the Railway and Harbour Departments at the price of five shillings 
per ton of 2,240 lbs. delivered free on truck at pit’s mouth ; 

AND WHEREAS on the twenty-ceighth day of May, 1913, an agreément 
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 limes; 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 tons of coal per month for three years at six shillings and 
three pence per ton of 2,240 Ibs. delivered at Vryheid Station ; 

AND WHEREAS on the twelfth day of October and sixteenth day of 
August, 1916, the said parties made a further contract (which contract 
is generally known as ‘‘ Contract No. 1529/74”) for the supply of 
twelve thousand tons of coal per month at five shillings per ton of 
2,240 Ibs. at pit’s mouth (the supply of coal under this contract it is 
provided shall continue until the year 1931 but may be terminated at 
any time after the first two and a half years by the Administration 
only upon giving to the Company six months’ notice in writing of its 
intention to terminate); and on the same dates they made a further 
contract (which is generally known as “‘ Contract, No. 1529/75’) for 
a period ending on the thirty-first day of December, 1919, for a minimum 
supply of six thousand tons of coal and a maximum supply of twelve 
thousand tons of 2,000 lbs. per month, at the price of six shillings per 
ton delivered in trucks at the Company’s Exchange Site ; 

AND WHEREAS the coal contract No. 1529/75 between the parties 
expired on the thirty-first day of December, 1919, and the Company 
has applied to the Administration for an increase in the price of coal 
to be supplied. in the future under Contract No. 1529/74 for the reason 
that it is unable to raise coal at the price mentioned in clause 31 of 
the Principal Agreement in consequence of the material alteration in 
conditions since the contract of 1906 was entered into, and as a con- 
sideration the Company has offered to sall its railway line to the 
Administration for a sum of seventy-five thousand pounds sterling, 
which is the actual cost price as certified by the Auditor-General, plus 
additional expenditure charged to capital account, and minus the 
value of certain sidings which will remain the property of the Company ; 

AND WHEREAS the Administration has agreed that subject to the sanc- 
tion of Parliament it will purchase and acquire the said railway line 
from the Company and will contract with the Company for the supply 
of coal as hereinafter mentioned ; 

Now, THEREVORE, THESE PRESENTS WITNESS : 

THat the said parties do hereby contract and agree as follows : 

First: 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 measured along the track from 

the north-east corner of said offices. 

Szconp: The purchase price shall be the sum of seventy-five thousand 
pounds sterling, which shall be paid to the Company at its head office 
in England so soon as the whole of the railway has been legally transferred 
to the Administration, and all transfers of land and servitudes have been 
duly passed and registered from the Company to the Government. 
The Administration may however in its discretion make payments on   

btH JULY, 1920. 

En napEMAAL de Hoofdovereenkomst, met alle rechten en ver- 
plichtingen, die daaruit voortvloeien, met de goedkeuring van de 
Regering van Natal door de genoemde Bonas aan de Maaitschappi] 
overgemaaki en overgedragen is ; 

EN NaDEMAAL in Klausule 30 van de Hoofdovereenkomst bepaald 
wordt dat de Regering na voorafgaande kennisgeving de genoemde 
spoorweg na verloop van een tijdperk van vijf en twintig jaren kan 
kopen en overnemen en dat in dat geval de koopsom zal zijn de gehele 
oorspronkelike kostende prijs van de spoorweg, zoals door de Auditeur- 
generaal gecertificeerd, vermeerderd met zodanige uitgaven als door 
de Maatschapp?j belopen en ten laste van de “Kapitaalrekening in 
rekening gebracht ; ea nademaal klausule 31 van de Hoofdovereenkomst 
bepaald heeft dat de Maatschappij onderneemt om de Regering te 
voorzien van alle stoomkool die de Regering voor zijn Spoorwegen- en 
Haveusdepartementen mocht wensen te kopen tegen de prijs van viji 
shillings per ton van 2,240 lbs., geleverd vrij op spoor bij de sehacht- 
mond ; 

Ew NADEMAAT op de acht en twintigste dag van Mei 1913, een over- 
eenkomst aangegaan is door de Administratie en de Maatschappij 
(welke overeenkomst goedgekeurd en bekrachtigd is bij Wet No, 7 
van 1915) waarbij 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 
geéksploiteerd en bepaald is dat de Administratie gebruik moest maken 
van een gedeelte van de ijn 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 
de duur van drie jaren tegen zes shillings en drie pennies per ton van 
2,240 ibs. geleverd op het station van Vrijheid ; 

Ew NapEMAAL op de twaalfde dag van Oktober en de zestiende dag 
van Augustus 1916, de genoemde partijen een verdere overeenkomst 
gesloten hebben (welke overeenkomst algemeen bekend is als ‘‘ Kontrakt 
No, 1529/74’) voor het leveren aan de schachtmond van twaalf duizend 
ton steenkool per maand tegen vijf shillings per ton van 2,240 Ibs. 
(krachtens welke overeonkomst het leveren van steenkool zou voortduren 
tot het jaar 1931, maar waaraan de Administratie te eniger tijd na 
de eerste twee en een half jaar een einde kan maken, echter slechts 
na een schriftelike kennisgeving van zes maanden aan de Maatschappij 
van het voornemen daartoe); en zij op dezelfde datums een vercere 
overeenkomst hebben aangegaan (die algemeen bekend is als “ Kontrakt 
No. 1529/75”) voor een tijdperk eindigende op de cen en dertigste 
dag van December 1919, voor de levering van een minimum van twaalf 
duizend ton van 2,000 Ibs. per maand tegen de prijs van zes shillings 
per ton geleverd in wagens op de uitwisselingsplaats van de Maat- 
schappij ; 

Ew NADEMAAL het steenkool-kontrakt No. 1529/75 tussen de partijen 
ten einde gelopen is op ce één en dertigste dag van December 1919, 
en de Maatschappij bij de Administratie aanzoek gedaan heeft voor 
vermeerdering van de prijs voor steenkool in de toekomst, die krachtens 
Kontrakt No. 1529/74 moet worden geleverd, omdat hij niet in staat 
is steonkool te produceren tegen de prijs genoemd in klausule 31 van 
de Hoofdovereenkomst wegens een wezenlike verandering in de om- 
standigheden sedert de overeenkomst in 1906 ‘aangegaan werd, en 
de Maatschappij als vergoeding aangeboden heeft om zijn private 
spoorweglijn aan de Administratie te verkopen voor het bedrag van 
vijfi en zeventig duizend pond sterling, hetgeen de werkelik kestende 
prijs is zoals gecertificeerd 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 
van de Maatschappij zullen blijven ; 

En wapeMaaL de Administratie toegestemd heeft om behoudens 
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 agen te gaan zoals 
hierinvervolgens wordt vermeld ; 

ZO zigJ HET KENNELIK : 

Dat de genoemde partijen hierbij overeenkomen als volgt: 
Tun Ezerste: Van de dag af, door het Parlement te worden bepaald 

(hierinvervolgens genoemd de “bepaalde dag’’), verkoopt de Maat- 
schappij en koopt- de Administratie de gehele spoorlijn van de Maat- 
schappij, daarbij ingesloten alle gronden, stations, halten, gebouwen, 
installatie, machinerie, rollend materieel 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 
Maaischappij 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 treden ten noord-oosten van de kantoren van het Hlobane- 
station gemeten langs het spoor van de noord-oostelike, hoek van ge- 
noemde kantoren. 

Ten TweEeDE: De koopprijs zal vijf en zeventig duizend pond sterling 
bedragen, die aan de Maatschappij betaald zal worden aan het hoofd- 
kantoor daarvan in Engeland zodra de gehele spoorweg wettig aan 
de Administratie overgedragen is en alle gronden en servituten van 
de Maatschappij aan de Regering behoorlik getransporteerd zijn en 
géeregistreerd zijn, De Administratie kan echter in zijn diskretie  
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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. 

Turrp : The Administration does not, take over any of the liabilities 

of the Company in connection with the said railway. 

Fourtn: 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 

shai 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 will 

give the average rate of wages pet 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 earned 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 sho above-mentioned threo 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 3lst January and the six monthd 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 thern 

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

divided into the total amount so earned will give the average 

rate 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 a8 compared with 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 European wages during the six months in question. 

(6) 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 eared 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. 

voorschotten 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. 

Ton Derpe: De Administratie neemt geen enkele van de ver- 
plichtingen van de Maatschappij in verband met genoemde spoorlijn ° 
over. 

Ten Virzpe: 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 fe doen tot na verloop van zes maanden waarover de kennisgeving 
in geschrifte loopt die door de ene partij aan de andere partij gegeven 
is van zijn voornemen om de overeenkomst van steenkoollevering te 
beéindigen ; met dien verstande echter dat geen kennis gegeven wordt 
véér de een en dertigste dag van December van het jaar Hen 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 
gemicddelde 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 uiteengezet; en 
omgekeerd, als er een vermindering in de loonstandaard van de 
blanken en/of die van de naturelien 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] 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 
‘kalénderjaar 1919—met uitzondering van de Bestwurder en 
mijnkantoorstaf (waaronder begrepen de sekretaris, assistent 
sekretarie 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. : 

(5) 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. 8, die de biezonderheden onder elk hoofd aangeeft 
van de totale gedurende het kalenderjaar in rekening gebrachte 
hoeveelheid 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 klausule bepaald. “ 

(4) Drie staten op de grondslag van die ten aanzien van het kalender- 
jaar 1919 hierboven genoemd zullen 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 

_ es 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 de gemiddelde loonstandaard per uur verdiend 
door de blanke geémployeerden voor de betreffende zes maanden. 
De vermesrdering of vermindering per uur, zo die er is voor 
die zes maanden vergeleken met het 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 betreffende zes 
maanden, 

(6) Lonen van natureilen.—Het totale aanta luren door de naturelle- 
werklieden gewerkt en het totale door hen verdiende bedrag. . 
Genoemde totale aantal uren gedeeld op het totale aldus 
verdiende bedrag geeft de gemiddelde loonstandaard per uur 
verdiend door de naturelle-werklieden voor de betreffende 
zes raaanden. De vermeerdering of vermindering per uur, 
zo die er is, voor de zes maanden boven het basiscijfer voor 
1919 wordt vermenigvuldigd met het getal uren waarop ge- 
durende de betreffende zes maanden gewerkt is, en het 
eventuéle cindresultaat vormt de vermeerdering of vermindering 
ten aanzien van de lonen van de naturellen gedurende de 
betreffende zes maanden.
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(c) Stores.—The total quantities of the respective stores used 
together with the average price paid for each respective class 
of stores. Each class of stores shall be dealt with separately, 
and the increased price, if any, or the decreased price, if any, 
as the case may be, as compared with the basic figures of 
prices of stores for 1919 shall be multiplied by the total quan- 

‘tity of the respective stores used during the six months in 
question and the nett amount resulting from such increases 
or decreases shall then be arrived at. Should this nett amount 
be an increase over the 1919 basic figures then such increase 
shall be the increased amount/in respect of stores for the six 
months in question and recoverable from the Railway Adminis- 
tration pro rata to the tonnage supplied. Should this nett 
amount be a decrease on the 1919 basic figures then such 
amount shall be refunded to the Administration pro rata to 
the tonnage supplied. 

(5) For-the purpose of ascertaining the increase or decrease, if any, in 
, European wages and/or native wages and/or in the price of stores 

during the period of this contract as compared with the average 
rates of wages and the average prices for stores paid for during 
the calendar year 1919 as arrived at under (a), (8), (c) abovemen- 
tioned, the following examples are given :— 

a) Huropean Wages.—Average rate’ of wages during six months 
ended 3ist July, 1920, say 3s. per hour as compared with the 
basie figure of, say, 2s. 9d. per hour for the year 1919. The 
increase per hour of 3d. would be multiplied by the number 
of hours worked during the six months ending 31st July, 1920, 
viz., 24,000 hours equal to an amount of £300, and this would 
represent the increase in respect of European wages, 

(b) Native Wayjes.-Average rate of wages during the six months 
ended 31st July, 1920, say 24d. per hour as compared with 
the basic figure of, say, 2d. per hour for the year 1919. The 
increase per hour of 4d. would be multiplied by the number 
of hours worked during the six months ending 31st July, 1920, 
namely, 330,000 hours equal to an amount of £687 10s. Od. 
and this amount would represent the increase in respect of 
native wages 

(c) Stores.—The average price of each class of stores for the six 
months ending 31st July, 1920, would be compared with the 
basic figures of average prices of each class of stores as given 
for the year 1919. The increased price, if any, or the decreased 
price, if any, as the case may be, shall be multiplied by the 
quantity of each class of stores used during the. six months 
ended Slst July, 1920, and the nett amount resulting ther 
from arrived at. 
For example : 

  

  

  

  

      

» Quantity Price | Total amount 
‘used during! Basic | for'six | Difference in based on quantity 

Class of . the six | price | months | price. actually used. 
Stores. » months | - for ended | “ 

: ended 1919. Bash en 
: 3lst-July, | duly, | In- | De- In- | De- 
: 1920. | 1920. | crease. crease. | crease.’ crease. 

pal .. «| 480 cases | 26/- 28/- ne gag | 
ynamite Le ; per case | per case | per case | : u 

abide «| :«6,720 Ibs. | 6d. per | $d. per Bd. per'j .. | £84 
' tb. Ib. Ib. a 

ick Handles 85 No. |1/-each|1/Seach'3d.cach; ... | 88. 9d. | 
| ! | 

‘ealies ",. '2,100 bags 15/6 per] 15/-per' .. | 6d. per .. £52 10 0 
| bag bag; : bag 

; ete. | : ; etc. ~ ete. 
ete. ete. ete. 

: ——— I = 
Totals—say . .. +. an £,1400 £200 
Nett -total—Inerease .. -. £1,200 0 0 

  

(6) lhe above amount of £1,200 represents the nett increased amount 
in respect of stores for the six months ending 31st July, 1920, as 
compared with the 1919 basic figures. 

Norz.—TIf, for instance, in the above example the decreases had 
more than offset the increases, then the nett decrease would 
be the amount to be refunded to-the Administration pro rata 
to the tonnage supplied to the Administration. 

(7) The total assumed increases for the six months ending 3ist July, | 
1920, as compared with 1919 are theréfore :— 

European wages .. oe ee ve ee £300. 0 0 
Native wages oe oe oe a ee 687 10 0 
Stores ae ae oe oe +. .-’ 4,200 0 0 

Total increase .. .. £2,187 10 0 

‘ ce) Voorraden.—De totale hoeveelheden van de verschillen de 
gebruikte voorraden te zamen met d 
voor elke respektieve klas van vo 
voorraden wordt afzonderlik behand 
meerderde of verminderde prijs, v 
eijfers voor voorraden voor 1919, 
met de totale hoeveclheden van de 
gebruikt gedurende de betrefiende z 
eindbedrag van die vermeerdering 
dan verkregen. Mocht dit netio b 
zijn boven de basiscijfers van 1919, 
het vermeerderde bedrag ten aanz! 
de betreffende zes maanden en kan 
geleverde aantal tonnen van de Sp 

_haald worden. Mocht dit netto & 
vertegenwoordigen op de basiscijfe 
dat bedrag aan de Administratie 
geleverde aantal tonnen terugbetaal 

(5) Teneinde de eventuéle vermeerdering of 
van de blanken en/of in de lonen’ van 
prijs van voorraden voor de duur van 
beleken met de gemiddelde loonstandaard 
voor voorraden betaald gedurende het 
berekend onder (a), (b), (c), bovengenoem 
de volgende -voorbeelden gegeven :— 
a) Lonen van blanken.—Gemiddelde loo 

zes maanden geéindigd op 31 Julie 
uur, vergeleken met het basiscijfer 
per wur'voor het jaar 1919 De ve 
3d. zou vermenigvuldigd worden me 
gewerkt is gedurende de zes maand 
1920, namelik: 24,000 uren vertege 

de lonen van blanken. 
b) Lonen van naturellen.—Gemiddelde 

de zes maanden geéindigd op 31 Jul 
per uur, vergelcken met het basiscij 
het jaar 1919. De vermeerdering ¢ 
menigvuldigd worden met het aant 
is gedurende de zes maanden eindi 

/ namelik; 330,000 uren, vertegenwoo 
‘ | £687 10s. Od., en dit bedrag zou d 

aanzien, van de lonen van natu 
¢) Voorraden.—De gemiddelde prijs var 

voor de:zes maanden eindigende op 
geleken worden met de basiseijfers v 
van elke klas van voorraden zoals 
1919. De eventuéle vermeerderde o 
dan met de hoeveelheid van elke 
gebruikt zijn, gedurende de zes m 
June 1920, vermenigvuldigd, en 

van £300, en dit zou de vermeerdesing zijn ten aanzien i 

  
e gemiddelde prijs betad|d 
orraden. Elke klas van 
eld en de eventuéle vér- 
ergeleken mot de basis- 
wordt vermenigvuldigd 
verschillende voorraden, 

$s maanden, en het netito 
of vermindering wordt 

edrag cen vermeerderiig 
dan is die vermeerderitng 
en van voorraden vdor 
naar verhouding van Het 
oorwegadministratie ver- 
edrag een vermindering 
s van 1919, dan wordt 
haar verhouding van et 
Id. 
vermindering in de lor tn 
te naturellen en/of in |de 
deze overeenkomst, ver- 
en de gemiddelde prijen 
kalenderjaar 1919 zoals 

d, vast te stellen, werdén 

nstandaard gedurende le 
920, bijvoorbeeld: 3s. per 
wan bijvoorbeeld 25, 9d. 
meerdering per uur vin 
b het aantal uren, waargp 
n emdigende op 31 Jue 
nwoordigende een bed ag 

| 
loonstandaard gedurendse 
e 1920, bijvoorbeeld 2ad, 
er van 2d. per uur vaor 
er uur van 4d. zou ver- 
al uren, waarop gewerkt 
gende op 31 Jule 1920, 
rdigende een bedrag van 
e vermeerdering zijn ten 
rellen. | 
elke klas van voorraden 
31 Julie 1920, zou ver- 

jan de gerniddelde prijzen 
angegeven voor het jaar 

f verminderde prijs wotdt 
klas van voorraden die 
aanden geéindigd op Bl 

het netto einbedieg 

  

daarvan. aldus verkregen. Bijvoorbeeld :— 
  

  

  

  

            

* | | i 

Hoeveel- Totale Jf edrag 
heid | Prijs . gebaseerd op 

gebruikt + Basis- | voor zes Verschil in hoeveelheid in 
gedurende| prijs |maanden| prijs. werkelikheid 

Klas van [4 de zes voor geéin- gebruikt. 
Voorradin. |"maanden | 1919. | digd op : 

*geéindigd Bl Julie Py i 
op 31 ; - 1920. /Vermeer-; Vermin- |Vermeer-|Vermin- 

Julie 1920. dering. | dering. | dering. ||dering. 

Steenkool | .. | 480 kisten| 26/- | 28/- | 2/L | g48 I. 
Dinamiet | .. Ss per kist: per kist| per kist: _ 
Carbide .. | 6,720 Ibs. | 6d. per: 9d. per | 3d. per) .. £84 | 

Ib. “Tb. Ibl 
Pikstelen | .. | 35 No. | 1/- elk | 1/3 elk | 3d. elk | . 8s. Od. | 

Mielies .» | 2,100 zak- | 15/6 per! 15/- per | 6d.per [> .. 02 10 0 
en. zak zale | zak i 

Enz. 1 Enz. Enz. 
Enz. | Enz. Enz. 

Totalen, bijvoorbeeld.. .. £1,400 ||, £200 
Netto totaal—Ver mecrdering £1,200 
    (6) Het bovengenoemde bedrag van £1,200 v 

vermeerderde bedrag ten opzichte van 
maancen eindigende op 31 Julie 1920, ver, 
van 1919. _ 

Opmerking.—Als ‘bijvoorbeeld in het bovenst 
minderingen meer dan opgewogen hebben 
jan zou de netto vermindering het bedr: 
te Administratie naar verhouding van he 
tratie geleverde tonnen moet worden 

(7) De totale veronderstelde vermeerderingé 
indigende 31 Julie 1920, bedragen dus, 

Lonen aan blanken .. os 
Lonen aan naturellen 
Voorraden .. oe oe ve 

-Totale vermeerdering ..   
rtegenwoordigt het netto 
voorraden voor de zes 

veleken met de basiscijfers 
I 

aande voorbeeld de ver- 
tegen de vermeerderingehy 
g uitmaken hetwelk aan 

6 aantal aan de Admizii- 
erugbetaald. 

nm voor de zes maand 
vergeleken met 1919: 
e e £300 0 
ce we 687 10 

e a 1,200 0 
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ve +. £2,187 10 
  

           



  

(9) The six months ending 31st January, 1921, and each succeeding 

(10) The three statements previously referred to in this clause to be 

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

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

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 5ctx JULY, 1920. 

(8) This total increase of £2,187 10s. Od. divided by the total tonnage 
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. per ton. Ifthe total tonnage supplied by the Company to the 
Administration during the six months in question is 63,000 
tons, the inereased price due to the Company by the Adminsi- 
tration in respect of the six. months ending 31st July, 1920, on; 
account of the increases under the three heads of European wages, 
native wages and stores would be for example 2.5d: per ton. which 
on 68,000 tons’ would equal £656 5s. 0d. 

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 thé six months ending 31st July, 1920, and any increase 
or deerease 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. ~ 

taken out by the Company in the months of February and August 
of each year in respéct of the six months immediately prior thereto 
and certified by the resident secretary on the mine shail be 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 paid. withia six weeks 

after 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 shall 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 Adminis- 

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 maké wp the full contract quantity, but 
limited to the shortage of the two preceding months. . 

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; 

1 

be incurred in the delivery of the coal to the Administration loose 
in trucks at the Exchange Site at Hlobane. 

the Company at Hlobane Exchange Site with sufficient trucks forthe 

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 to the Hmit of its registered: .carrying capacity. Ali 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 idad. will not constitute an admission that the weight 

shown on the label attached to the truck is correct. 

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

gency if required to do so by the Administration.   The Company] 

(8) Deze totale -vermeerdering van £2,187 10s. Od., gedeeld door het 
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 
eindigendé 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 maancen eindigende $1 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. 7 

(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 onmiddeltlik 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 eventucel 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 most binnen zes weken na ontvangst 
van de-bewuste opgaven voldaan worden, tenzi] de zaak aan een 
geregistreerde publieke rekenmeester voorgelegd wordt zoals in 
dézeé 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- 

stratic 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 
gezamenlike Kosten van de Administratie en de Maatschappij 
een geregistreerde publieke rekenmeester aanstellen, die het bedrag 
zal vaststellen dat door de ene of door de andere partij verschuldigd 
is en het eventueel aldus vastgestelde bedrag zal binnen een maand 
na zodanige vaststelling betaald moeten worden. 

(11) De levering van de gezegde steenkool -zal zo na mogelik twintig 

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- 

komende in de cen of andere maand mogen niet in latere maanden 
verefiend worden dan met toestermming 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 cen maand na de verstrijking daarvan de leve- 

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

leverde steenkool welke nodig is om de hoeveelhesid op te’ voeren 

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

De Maatschappij moct op iedere wagen met steenkool beladen, 

welke afgezonden wordt, twee papieren plakken aantonende de 

“pbestemming, hoeveelheid en soort van kolen in die wagen, en 

moet 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. 

De Maatschappij zal alle kosien en andere onkosten in verband met 

de aflevering van de steenkool aan de Administratie los in wagens 

‘op de uitwisselingsplek te Hlobane betalen. 

De, Administratie zal voor zover aulks in zijn vermogen ligt de 

Maatschappij op de uitwisselingsplaats van Hlobane van voldoende 

wagens voorzien voor de leveringen, waaromtrent van tevyoren 

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 

+e Hlobane of op het dichtst daarbij zijnde station waar er een 

weegbrug is, op kosten van de Maatschappij, tot het korrekte 

gewicht verminderd worden. Het 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,



vil 
  

ment during the ensuing session for its sanction of this contract and for 

and Act No. 7 of 1915, and for the 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 damages for non-performance. 
sent contract shall be provisional only. 
the parties shall revert so far as is possible to their position as it existed 

up to the time of the refusal of sanction in excess of the deliveries pro- 

shillings per short ton. 

istration shall pay the Company for all eodal received by it during 
the year 1919, up to and exclusive of the fixed date, at the rate of Sic 

by the Company. 

respectively set opposite to their signatures. . , 

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

_ As Witnesses : 

’ UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, dtu JULY, 1920. 

(15) In the event of there being no weighbridge available at Hlobane 
‘Exchange Site, payment for ccal 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 
will ensure satisfactory steaming of the locomotives in whichit 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 (i.¢., 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 
expense whatsoever that may be incurred by the Administration 
in consequence of darnage or injury to person or property by 
reason of any explosive of any kind being presentin the coal supplied 
under this contract. 

(20) Nothing herein contained shall be deemed to in any way restrict 
the Administration 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. 

FIFTH : The Administration undertakes to apply to Parlia- 

the repeal of Act No. 55 of 1906 of Natal, Act No. 20 of 1907 of Natal, 

In the meantime this pre- 
If such sanction is refused, 

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 

vided for in Contract No. 1529/74 shall be paid for at the rate of Seven 

Sixrm: If this Contract is sanctioned by Parliaments the Admin. 

Shillings per short ton under Contract No. 1529/74, 

Szventa: The stamp duty payable upon this contract shall be paid 

¢ 

GIvEN under the hands of the said parties at the places and on tne ghtes 

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 IBURTON, 

(Sgd.) C. M. Horrr, . | 

weegbrug beschikbaar is, zal de betaling voor de aan de Administr! 
geleverde steenkool geschieden op de 

de steenkool in ontvangst genomen worden op de voorwaap 

aldus vastgestelde gewicht :geschieden. 

van de op iedere dag geleverde steenkool, moeten twee dagen 

de Maatschappij aan de Spoorweg-magazijnmeester te Durban 
_ gezonden worden. 
‘tiende dag van de volgende maand voldaan worden. 

wordt, een bevredigende hoeveelheid stoom geeft en moet ee 
kwaliteit stoomkolen zijn in alle opzichten gelijk aan die w 

véér de aflevering opgestapeld worden. 

(18) De Administratie zal te allen tijde toegang tot de mijn van 

deze overeenkomst geleverde steenkool te inspekteren, doch 

zija verplichting om eerste kwaliteit stoomkolen te leveren, 

van eigendommen tengevolge van ontploffingsmiddelen van w 

steenkool mochiten bevinden. 

(20) Niets hierin vervat zal goacht worden op enige wijze de Adm 
stratie te beperken in het gébruik van of de beschikking over 
gezegde steenkool. : , 

21) Noch 
een boete gestraft wegens het niet nakomen van de voorwaar 
‘van dit kontrakt in geval de Administratie verhinderd mo 
zijn Om wagens te verstrekken, of de Maatschappij om het geh 
of een gedeelte van de steenkool te leveren krachtens deze ov 
eenkomst, tengevolge van stakingen, oorlog, rebellic, of and 
onlusten in of bij de mijn, waarvoor een gewapende macht no 
is om die te onderdrukken, ef als een gevolg van onlusten \ 
naturelien, waardoor de een of andere steenkolenmijn “van 
Maatschappij niet voldoende werkvolk kan krijgen, of deor ov 
macht. 

Ten Vurpe: De Administratie onderneernt om in de loop van 
komende zitting het Parlement om bekrachtiging van deze overeenkor 
te verzoeken en om de herroeping van Wet No. 55 van 1906 van Na 
Wet No. 20 van 1907 van Natal, en Wet No. 7 van 1915, en om 
bepalen van een datum waarop de beoogde verkoop in werking trec 
zal, en als zodanige herroeping geschied is, zullen alle kontrakt 
behalve deze overeenkomst, geacht worden te zijn geéindigd en ge 
der partijen zal tegen de andere een rechtsvordering hebben voor scha 
loosstelling wegens kontraktbreuk. Intussen is deze overeenkon 
sleehts provisioneel. Mocht bekrachtiging daarvan geweigerd word 
dan keren de partijen, voor zover zulks mogelik is, terug tot de toesta 
gelijk die was op de laaiste dag van het jaar 1919, en Kontrakt 2 
1529/74 zal blijven voortbestaan en alle leveranties van steenk 
tot: aan de weigering van toestemming door de Maatschappij aan 
Administratie gedaan. boven de in Kontrakt No. 1529/74 bepaal 

kleine ton. 

wordt, betaalt de Administratie aan de Maatschappij voor alle steenk 

datum ontvangen, tegen de prijs van zes shillings per kleine ton on 
Kontrakt No. 1529/74, 

worden door de Maatschappij betaald. 

tievelik tegenover hun handtekeningen geplaatst. 

Getekend door de Edelachtbare Henry Burton, 
K.C., in zija hoedanigheid van Minister van 
Spoorwegen en Havens en als zodanig de 
Administratie vertegenwoordigende, te Pre- 
toria, op heden de veertiende dag van Febru- 
arie 1920, 

Getuigen :-— ‘   (Sgd.) J. Benner. (Get.) C. M, Horr, 
(Get.) J. Benner. 

(15) In het geval dat er op de uitwisselingsplaats van Hlobane geen 

hoeveelheid, worden hetaald tegen de prijs van zeven shillings _ 

. Tew Zuspu: Als deze overcenkomst door het Parlement bekrachti 

TEN ZEevenDE: De op deze overeenkomst betaalbare zegelrechten 

(Get.) HENRY BURTO 

tie 
hoeveelheden welke 

gecertificeerd zijn door de beambte aangesteld door de Adniini- 
stratie voor het in ontvangst nemen van de steenkool op de juit- 
wisselingsplaats van Hlobane, zullende echter in zodanige gevalllen 

de, 
dat iedere zending gewogen en vereffend mag worden op ieder 
station dat een weegbrug heeft, en betaling overeenkomstig [het 

(16) Maandelikse rekeningen in drievoud, bevattende de biezonderheden 
na 

_ het einde van de afrekeningsmaand, van de Administratie door | 
in boe-, 

Aan deze rékeningen zal omtrent de vijf- 

(17) Alle overeenkomstig .dit kontrakt geleverde steenkool moet van 
een kwaliteit zijn welke in de lokomotieven, waarin die gebruikt 

‘ste 

lke 
‘in het jaar 1919 geleverd zijn en moet pas ontgonnen zijn uit leen 
droge mijn, vrij van gruis (d.w.z. steenkool welke door een zeef 
met 1} duims mazen heengaat), leiklip, vuil, stof, rots of vreethde 
stofien, en mag niet zonder de toestemming van de Administrhtie ~ 

de 
. Maatschappij hebben ten einde de kwaliteit van de krachtens 

ZO- 
danige inspektie zal de Maatschappij echter niet ontheffen van 

(19) De Maatschappij zal aansprakelik zijn voor alle schade en voor 
alle onkosten van welke aard ook door-de Administratie geleden 
ten gevolge van schade of létsel van personen of beschadiging 

Ike 
aard ook welke zich in de krachtens deze overeenkomst geleverde 

ni- 
de 

de, Administratie, noch de Maatschappij worden mot 
len. 
cht 
eel 
er- 
ere 

dig 
an 
de 

de 
ast 

al, 
het 
en 
on, 

en. 
ile- 
ast 
on, 

ind. 

ol 
de 
de 
er 

ed 
ol 

door haar in de loop van het jaar 1919 tot, en niet met, de vastgestelde 
ler 

Door voormelde partijen getekend op de plaatsen en datums respek- _   
er- 

TO.
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Signed by James Macdonald Calderwood, in his 
capacity as the General Manager of the Com- 
pany and as sueh duly authorised by a general 
power of attorney to act herein on behalf of the 
Company, on this the fifth day of February, 1920 

(Sgd.) J. M. CALDERWOOD, 
As Witnesses : ‘ 

(Sgd.) R. Gurrurrre. 
(Sed.) W. Marsant. 

. , . Stamp. 
Initialled J.M.C. 

5/2/20, 

AGREEMENT made and entered into by and ‘between the MINIsTER 
or Ratnways AND Hfarsours of the Union of South Africa and as 
such representing the GovVERNMENT oF THE UNION, in its Department 

‘of Railways and Harbours (hereinafter referred to as the ‘“ Adminis- 
tration’), of the one part, and the Vryuxurp (NaTsL) Rartway, Coar 
anp Iron Company, Limrren, a Company duly registered’ with limited 
liability under the Companies Acts of Hngland and having its head 
office in Doncaster. England, and a branch office at Durban (hereinafter 
referred to as the ‘“‘ Company ”’), of the other part, 

WITNESSETH : 

THAT WHEREAS an agreement was executed on the fourteenth and 
fifth days of February; 1920, between the Administration and the Com- 
pany whereby the Administration has agreed that subject to the sanction 
of Parliament it will purchase and. acquire the Hlobane railway from 
the Company and will contract with the Cormpany for the purchase of 
coal as therein mentioned ; , . 

AND wHERuAS it has beer further agreed subject to the sanction of 
Parliament, to extend the duration of the contract for the supply of coal 
as contained in the fourth clause of the said agreement : 

Now, THEREFORE, THESE PRESENTS WIINESS : 

Tat the said parties do hereby contract and agree as follows : 
‘The period of the supply of 20,000 tons of coal at seven shillings per 

short ton as provided in clause four of the said agreement is hereby 
extended so that the said supply shall continue until the 81st of 
December, 1931, but subject to the right which is hereby given 
to’ the Administration to terminate the ‘contracth on the dist 
of December; 1926, or any later date on giving six months’ previous 
notice of its intention to do so. The provision in the said clause four 
whereby the Company had the right to give notice of its intention to 
discontinue the supply is hereby cancelled. 

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 Sir Thomas Watt, 
K.C.M.G., in his capacity as- Acting Minister of 
Railways and Harbours, and as such represent- 

_ Ing the Administration at Cape Town on this the 
eighteenth day of May, 1920. / 

, (Sgd.) THOS. WATT. 
As Witnesses : 

(Sed.) G. W. Pirxreton, 
(Sged.) P. L. Linpur. 

Signed by James Macdonald Calderwood, in his 
capacity as the General Manager of the Com- 
pany and as such duly authorised by a general 
power of attorney to act herein on behalf of the 
Company, on this the seventeenth day of May, 
1920. 

As Witnesses : / 
(Sgcd.) W. Bosman, 
(Sgd.) W. MarsHary. 

. 

Second Schedule, 

Laws REPEALED. 

T 
| . 

Short title or subject of Law 

    

1915. 1 
i 

Act, 1918, 

Province No. and Year of | | 
or Union. Law: : 

Natal. Act No. 55 of 1906 Hlobane Railway and Coal and Tron 
'. Industries Act,’ 1906. 

” Act No. 20 of | Tio amend the Hiobane Railway and 
i -* 1907, : Coal and Iron Industries Act, 1906. 

Union. | Act No. 7 of ; The Hlobane Railway Amendment 

{ 

Getekend door James Macdonald Calderwood, in 
zijn hoedanigheid van Algemene Bestuurder 
van de Maatschappij, en als zodanig behoorlik 
gemachtigd door een algemene volmacht om 
in deze te handelen ten behoeve van de 
Maatschappij, op heden de vijfde dag van 
Februarie 1920, . | 

(Get.) J. M. CALDERWOOD, 
Getuigen — 

(Get.) R. Gurriirrr, 
(Get.) W. MARsHaLL. 

Zegel 
Geparafeerd J.M.C. 

5/2/20. 

OVEREENKOMSY aangegaan en gesloten door en tussen de Minister 
VAN SPOORWEGEN EN HAVERS VAN DE UNIE vAN Zuip AFRIKA, en als 

zodanig vertegenwoordigende de Regering van de Unie, in dezelfs departe- 
ment van Spoorwegen en Havens, (hierinvervolgens de ‘‘ Administratie ”’ 
genoemd) ter ene zijde, en de Vriswerp (Nata) Raitway, Coat anp 
Trow Company, Limirep, een Maatschappij die krachtens de Wetten 
op Maatschappijen van Engeland, behoorlik geregistreerd is met be- 
perkte verantwoordelikheid en zijn hoofdkantoor heeft.te Doncaster, 
Engeland, en een takkantoor te Durban (hierinvervolgens genoemd de 
Maatschappij’’) ter andere zijde. 

Z1J HET KENNELIK : 

Dat NavEemaaL een overeenkomst werd aangegaan op de veertiende 
en vijfde dagen van Februarie, 1920 tussen de Administratie en de 
Maatschappij, waarbij de Administratie is overeengekomen, onder- , 
hevig aan goedkeuring door het Parlement, de Hlobane spoorweg van de 
Maatschappij te kopen en te verkrijgen en met de Maatschappij zal kon- 
trakteren voor het kopen van steenkool zoals daarin vermeld ; 

Es Napemaat verder overeengekomen is, onderhevig aan goedkeuring: 
door het Parlement, om de duur van het kontrakt voor het leveren van 
steenkool te verlengen zoals aangegeven in de vierde klausule van ge- 
noemde overeenkomst : / . 

ZO ZIJ HEY KENNELIK : 

Dat de genoemde partijen hierbi} overeenkomen als volgt : 
Het tijdperk van levering van 20,000 ton steenkool tegen zevew 

shillings per Kaapse ton, zoals bepaald bij klausule vier van genoemde 
overeenkomst, wordt bij deze zodanig verlengd, dat genoemde levwer-- 
antie zal voortduren tot 31 December, 1931, doch onderhevig aan de 
bevoegdheid, die bij deze aan de Admimmuistratie verleend wordt, om: 
het kontrakt op 3] December 1926, of op cen latere datum te beéindigen,, 
mits zes maanden vooraf kennis gevend van zodanig voornemen. 

De bepaling in genoemde klausule vier, waarbij de Maatschappij het 
recht hacl kennis te geven van zijn voornemen om met de leverantie op 
te houden, wordt bij-deze gekanseleerd. 

Door voormelde partijen getekend op de plaatsen en datums respek- 
tievelik tegenover hun handtekeningen geplaatst. 

Getekend door de Edelachtbare Sir Thomas Watt, 
K.C.M.G., in zijn hoedanigheid van Waar- 
nemende Minister van Spoorwegen en Havens, 
en als zodanig vertegenwoordigende de Admini- 
stratie te Kaapstad, op deze de achttiende 
dag van Mei 1920. . 

: . (Get.) THOS. WATT. 
Als getuigen : 

| (Get.) G. W. Pirngrmaton.   
(Sed.) J. M. CALDERWOOD. 

(Get.) P. L. Lrypup. 

,Getekend door James Macdonald Calderwood, in 
. Zija hoedanigheid van Algemene Bestuurder 
| van de Maatschappij, en als zodanig beboorlik 
|. gemachtigd door een algemene volmacht om 
‘ In deze te handelen ten behoeve van de Maat- 

schappij, op deze de zeventiende dag van Mei 
1920. 

: (Get.) J. M. CALDERWOOD. 
Als getuigen : 

(Get.) W. Bosman. 
(Get.) W. Marsmatr. 

  

Tweede Bijlage. 
Wrrttrn HErrompen. 
  

| 
! 

| 

  

  

Provincie No. en Jaar Korte Titel of 
| of Unie. van. Wet. Onderwerp van Wet. 
| . 

i Natal es | Wet No. 55 van 1906 Hlobane Spoorweg en Steenkool 
: ; en [Jzerindustrie Wet, 1906. 

| Natal | Wet No. 20 van1907 Tot wijziging van de Hlobane 
| | Spoorweg en Steenkool en 
| | IJzerindustrie Wet, 1906. 

| ! | 
;Unie -. | Wet No. 7 van 1915. De Hlobane Spoorweg Wijzi- 

gingswet, 1915, 
    }



No. 16, 1920.] | 

— ACT 
To provide for the registration against titles to opstal- 

len at Carnarvon of mortgage bonds at present 
hypothecating the grazing rights originally at- 
tached to the village erven. 

i 
1 

  
E Iv ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

~ South Africa, as follows :— 
! 

peal of L. Section twelve of the Carnarvon Outer Commonage Settle- 
‘tion Act ment Act, 1913 (Act No. 19 of 1913), is hereby repealed and 
» 19 of | the following provisions substituted therefor :— 
13, and 
bstitution 
new pro- 
stons. 

“Y2, (1) If any eri, or portion of an erf, or share in any 
erf, in the village to which grazing rights ‘attach, has been 
hypothecated under any mortgage bond; and such bond 
is still of force and effect, no title to an opstal shall be 
registered or issued in respect thereof unless the bond 
is produced for cancellation or the legal holder thereof 
consents to the release from the operation thereof of the 
grazing rights or consents to the title being issued subject 
to the substitution of the opstal for the grazing rights 
hypothecated by the bond. 

(2) When registering the title to the opstal the registrar 
shall— | 
(a) make in the appropriate register an entry setting| 

forth that the opstal is substituted in terms of this 
section for the grazing rights formerly attaching to 
the erf, or a portion thereof, or share therein, as the 
case may be 3} 

(b) endorse upon. the bond the fact of such substitution 
having been made ; ; 

(6) endorse. “upon. the title of the opstal the fact that the 
opstal is hypdthecated and the date and amount of 
the mortgage | bond ; 

(d) endorse upon the deed of transfer or title deed by 
which the grazing rights, for which the opstal is to 

. be substituted, is held, the fact that a title to the 
said opstal has been issued in substitution of such 
rights. 

(3) As soon as such entry and endorsements are com- 
pleted, the opstal ishall be deemed fully and effectually]. 
hypothecated as from the date of execution of the title 
to the opstal. 

a. ThistAct may be bited for all purposes as the Carnarvon 
Outer Commonage Settlement Act Amendment Act, 1920. 

ort. title. 

I 

| 
4 
q 
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WET 
Om voorziening te maken voor de registratie tegen 

eigendomstitels van opstallen te Carnarvon van 
verbanden die op het cogenblik de oorspronkelik 

‘ aan de dorpserven verbonden weiderechten be- 
waren, 
  

HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de. Volksraad van de Unie van Zuid-Atrika, 

t i— 

1. ‘Artikel twaalf van de Carnarvon Buiten Dorpsveld Herroeping 
ngswet 1913 (Wet No. 19 van 1913) wordt hierbij her- van artikel 

roepen en de volgende bepalingen ervoor in de plaats gesteld :— — fanaly van 
12. (1) Indien een erf, of gedeelte van een erf, of van i913 en 
nndeel in een erf, in het dorp waaraan weiderechten vervanging 

erbonden zijn, bezwaard is met een verband en dat ervan door - 
erband nog van kracht is, mag ten aanzien daarvan geen neuwe ge 
gendomstitel van een opstal worden uitgereikt tenzij palingen- 
et verband voor royering overgelegd wordt of de wettige 
puder ervan erin toestemt om de weiderechten van de 
erking van het verband te, ontheffen of erin toestemt 
at de eigendomstitel uitgereikt wordt onder voorwaarde 
at de. opstal gesteld wordt in de plaats van de weide- - 
chten die door het verband bezwaard worden. 
(2) Bij het registreren van de eigendomstite! van de 

pstal moet de registrateur— 
) in het behoorlike register aantekenen dat de opstal, 
_overeenkomstig dit artikel, gesteld wordt in de plaats 
van de weiderechten welke van te voren verbonden 
waren aan het erf, of een gedeelte daarvan, of een 
aandeel daarin, al naar het geval moge zijn ; 

) op het verband het feit vermelden dat zodanige inde- 
plaatsstelling geschied is ; 

) op de eigendomstitel van de opstal het feit vermelden. 
dat de opstal mét een verband bezwaard wordt, en 
de datum en het bedrag van het verband ; 

} op de transportakte of het titelbewijs uit krachte 
waarvan de weiderechten, in de plaats waarvan} de 

opstal zal worden gesteld, gehouden worden, het feit 
vermelden dat een eigendomstitel van de genoemde 
opstal uitgereikt is ter vervanging van zodanige 

‘rechten. 
(3) Zodra die aantekening en vermeldingen voltooid 

ijn, wordt de opstal geacht ten volle en deugdelik be- 
zwaard te zijn van af de datum waarop de elgendomstitel 

an de opstal verleden is. 
2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

als de 
Regelingswet, 1920. 
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Ratification 

No. 17,41820.] 

ACT 
To ratify and confirma certain agreement providing 

for the exchange of certain Crown Land in the 
divisions of Caledon and Stellenbosch for certain 
lands in the divisions of the Paar] and the Cape 
and providing for the exercise by the Council of 
the City of Cape Town of ‘certain powers over 
other Crown Land in the division of Caledon at 
present set apart asa forest reserve in order to 
protect the water supply of the Steenbras River) 
catchment area and over certain land in the divi- 
sion of Stellenbosch. 

EIT ENACTED by the Kine’s Most’ Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly | of the Union of 

South Africa, as follows :— 

1. The agreement entered into between the Minister of Lands, 

of agreement a8 representing the Union Government, and the. Mayor and 
between City Town Clerk of Cape Town, as‘representing the Council of thely 
Council of 
Cape Town 
and 
Government. Schedule to this Act, is hereby ratified and.confirmed ; 

Short title. 

City of Cape Town, on the seventh and sixteenth days of June, 

1919, respectively, a copy of which agreement is set out in the 
and all 

necessary powers and authority are hereby conferred upon the 
Governcr-General and upon the said Council respectively for 
giving full and complete effect to the terms of the said agree- 
ment, anything to the contrary. notwithstanding in any law 
covitained. The original of such agreement, with plans attached, 
was laid on the Table of the House of Assembly on the nineteenth 
day of May, 1920. 

2. This Act may be cited for all purposes as the Cape Town)> 
Water Supply (Steenbras) Land Act, 1920. 

Schedule. 

Copy or AGREEMENT BETWHEN THE GOVERNMENT or THE UNION OF 
Sours AFRICA AND THE COUNCIL OF THE CrTy or Carre Town. 

Executed on the seventh and the sixteenth days of June, 1919. 

Mrmoranpum or AGREEMENT made between the Honourable Colonel 
HEnpRix Mentz in his capacity as Minister of Lands of the Union of 
South Africa (hereinafter called the “ Minister ’’) of the one part, and the 
CouNci OF THE Crry or Carn Town (hereinafter called the “ Corpora- 
ion *”’) of the other part. 

Wuereas the Corporation have acquired certain lands and water vights 
in the Steenbras Valley for the purpose of undertaking a scheme jor the 
supply of water to the City of Cape Town. 

Anp WuHeErRnAS the Corporation have made application to the Minister 
of Lands as representing the Union of South Africa for a grant of two 
pieces of Crown Land forming part of the Catchment Area of the 
Steenbras River and adjcining the lands already acquired by the Corpora- 
tion, and also for a grant of a third piece of Crown Land on the northern 
side of the Hottentots Holland Mountains which is required for tunnels, 
tunnel approaches, pipe line, break pressure tank, filters, spoil heaps, andj 
other purposes connected therewith, and also for the future development 
of an electrical power scheme ; 

AND WHEREAS the Minister has consented to grant such lands subject 
to certain terms and conditions hereinafter set forth. 

Now THEREFORE THESE PRESENTS WITNESS that it has been mutually 
agreed by and between the parties hereto as follows -— - 

1. For the consideration hereinafter mentioned the Minister on behalf 
of the Union Government agrees, subject to the sanction of Parliament, 
to grant to the Corporation :— 

(a) Certain two pieces of Crown Land, shown in green on the attached 
plan marked ..A, in extent 3,338 morgen or thereabouts situate 
in the Caledon division being the Crown Land within the catch-| 
ment area of the Steenbras River and adjoining the farm 

No. 17, 1920.] 

Tot goedkeuring en bekrachtiging van 
overeenkomst welke voorziening maakt voor de 
verruiling van zeker stuk Kroongrond in de 
‘afdelingen van Caledon en Stellenbosch tegen 
zekere gronden in de afdelingen van de Paarl en 
de Kaap en voor de uitoefening door de Stads- 

een ander stuk Kroongrond in de afdeling van 
Caledon op het. ogenblik uitgehouden als bosre- 
serve teneinde de watervoorraad van _ het 
neerslagterrein van de Steenbrasrivier te bescher- 
men en over zeker stuk grond in de afdeling 
van Stellenbosch. 

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van: de Unie van Zuid-Afrika, 

ais volet :— 

1. De overeenkomst, 
van Junie, 1919, respektievelik ¢ 

Unie en de Burgemeester en Stadsklerk van Kaapstad en 
vischtift van welke overeenkomst opgenomen wordt in 

en alle nodige bevoegdheden en volmacht worden hierbij aan de 

niettegenstaande teg enovergestelde wettelike bepalingen. _ De 
oorspronkelike minute van die overeenkomst, met daaraan 
vehechte kaarten, werd in de Volksraad ter Tafel geleod op de 
negentiende dag van Mei 1920. a 

2. Deze Wet kan voor alle 
als de Kaapstad Watervoorziening (Steenbras) Grond Wet, 1 

doeleinden worden aangehaald 

1920. 

“Bijlage. 

Arsennrrr VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE UNIn 
vAN ZuID-ATRIKA EN.DE STADSRAAD VAN KA4pstTap, 

Verleden op de zevende en zestiende dagen van Junie, 1919. 

MEMORANDUM VAN OVEREENKOMST, aangegaan tussen de Edelacht- 
bare -Kolonel Henprix Muntz in zijn hoedanigheid als MINIstER VAN 
LANDEN van de Unie van Zuid-Afrika (hierna de “‘ Minister ” genoemd) 
ter ene zijde, en de STADSRAAD VAN Kaapstab (hierna de “ Korporatie ” 
genoemd) ter andere zijde. 
NapemaaL de Korporatie zekere gronden en waterrechten in de 

Steenbras Vallei verkregen heeft, teneinde een schema voor de water- 
voorziening van de stad Kaapstad uit te voeren, 

En wabEMaat de Korporatie aanzock bij de Minister van Landen 
alg vertegenwoordiger van de Unie van Zuid-Afrika gedaan heeft om de 
toekenning van twee stukken Kroongrond, welke deel uitmaken van 
het neerslagterrein van de Steenbrastivier en aan de door de Korporatie 
reeds verkregen gronden grenzen, en ook om de toekenning van een derde 
stuk Kroongrond aan de noordelike zijde van de Hottentots Holland 
Bergen, die “benodigd zijn voor tunnels, tunneltoegangen, pijpgeleiding, 
drukverminderingstank, filters en puinhopen en andere doeleinden 
in verband daarmee en ook voor uitvoering in de toekomst van een 
elektriese kracht schema, 

En napewaat de Minister toegestemd heeft in Nie toekenning’ van 
die gronden onder zekere bedingen en voorwaarden, hierna oms :chreven, 

ZO Zig HET KENNELIK : 

Dar door en tussen de partijen tot deze overeenkomst onderling 
overeengekomen is als volgt -—- - 

1. Voor de hierna genoemde vergoeding komt de Minister op de 
naam van de Regering * van de Unie, behoudens de goedkeuring van het 
Parlement, overeen om aan de Korporatie toe te. kennen :— 

(a) Zekere twee stukken Kroongrond, in groen aangegeven in de 
aangehechte kaart gemerkt A, groot 3,338 morgen of daar- 
ombrent, gelegen in “de Afdeling Caledon, zijnde “Kroongrond 
binnen het neerslagterrein van de Steenbrasrivier en ¢ grenzende   

een zekere— 

raad van Kaapstad van zekere bevoegdheden over. 

Goeverneur-generaal en aan genoemde raad respektievelik 
verleend teneinde algehele en volledige witvoering aan de 
cepalingen Van genoemde overeenkomst te geven, 

welke op de zevende en zestiendé dagen Bekrachti- 

aangegaan is tussen de Minister ging van 

ivan Landen als vertegenwoor diger: van de Regering van de overeen- 
komst tusse 
stadsraad 

1é van 

Bijlage van deze Wet, wordt hierbij goede ekeurden bekrachtigd; Keapsted g. 
Regering. 

Korte titel,
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-” Folio 740, Measuring 478 morgen 211 square reods, ss per the 
following Transfers made in faveur ef] the Council of the City 
of Cape Town : 

Date of Transfer 
Transfer. Number. 

11/ 8/08 °11,500 Three-sixteenth shares (14). 
29/ 8/03 12,661 ‘One-fourth share (2). 
25/ 1/04 965 One-thirty-second share (4). 
2/ 2/04 1,237 One-eighth share - (1). 
4/ 2/04 1,305 . One-sixteenth]share (4). 

14/ 6/04 6,536 One-sixteenth |share (4). 
- [4/12/04 13,622 One-sixteenth|share (4). 

Subject, however, to the Corporation retaininlg all necessary means of 
access to and over the said lands for the purposes of a pipe line or lines, 
constructing, using or maintaining conduits, arid-making investigations 
in connection with the measurement of rainfall 

3. The Corporation also agree to relinquish a 

and stream flow. 

1 claim which they have 

or may have to be paid compensation for a portion of land shown in, pink 

border on the attached plan marked B, which fo merly formed part oi the 

Green Point Common and which was the subject of an action tried in the 

Supreme Court-in February, 1906, wherein the Cape Town Council was 

plaintiff and the Colonial Government and the Table Bay Harbour Board 
were defendants, and the Corporation further a 

things that may be necessary to vest the legal ti 
Union Government at the expense of the Union 

4. Tt is further agreed that the Corporatior 
possession of the Crown Lands at Steenbras and 
thereon as may to them appear necessary. 

pree that they will do all 
le to the said land in tne 
Government. 

may immediately take 
make such improvements 

In Witnuss wHerror the Honourable Colonel Henprix MEntz has 
hereunto set his hand and the Common Seal of 
hereunto affixed. 

Signed by the Honourable Colonel H. Mentz a 
day of June, 1919, in the presence of G. R. Hy 

Tar Common Sea of the Corporation was 
Town on the seventhiday of June, 1919, in the p 

(S 

(8 

I Hereny certiry that the within contract 
tion of the Council of the 3rd May, 1917. 

(S 

he Corporation has been 

It Cape Town on the 16th 
GHES. : 

(Sed.) H. MENTZ, 
Minister of Lands. 

hereunto affixed, at Cape 
esence of 

d.) W. J. THORNE, 
Mayor. 

sd.) 3. R. FINCH, 
Town Clerk. 

s in terms of the Resolu- 

od.) J. R. FINCH, 
Town Clerk. 

  

Hoek. Reg. Folio 740. Groot 478 morgen 211 vierkante 
roeden als per de volgende Transporten ten gunste van de Raad 

van de stad Kaapstad :— 
Dagteke- No. 
ning van van 

' Trans- Trans- 
port. port. . 

- I1/ 8/03 11,500 Drie-zestiende aandeel (14). 
29/ 8/03 12,661 Hen vierde aandeel (2). 
25/ 1/04 965 en twee en dertigste aandecl (4). 
2/2/04 1,237 Een achtste aandeel (1). 
4/ 2/04 1,305 Een zestiende aandeel (4). 

14/ 6/04 6,536 Hen zestiende aandeel (4). 
14/12/04 13,622 Hen zestiende aandeel ($). 

Onder voorwaarde echter dat de Korporatie alle nodige toegang naar 
en over de genoemde gronden behoudt voor de doeleinden van een pijp- 
geleiding of pijpgeleidingen, de aanleg, het gebruik of onderhoud van 
kanalen en het instellen van onderzockingen met betrekking tot de meting 
van de regenval en de stroming. 

3. De Korporatie komt ook overeen om afstand te’dcen van alle aan- 

spraak welke zij heeft of mocht hebben op de betaling van kompen- 
satie voor een stuk grond, met roze rand aangegeven op de aangehechte 

kaart gemerkt B, hetwelk voorheen deel uitmaakte van de Groenpunt 
stadsgronden en dat het onderwerp vormde van een rechtsvordering welke 

voor het Hooggerechtshof in Februarie 1906 diende, in welke rechtsvorde- 
ring de Stadsraad van Kaapstad optrad als ciser en de Koloniale Regering 
en de Tafelbaai Havenraad de verweerders waren, en de Korporatie komt 
verder overeen om alle nodige stappen te doen teneinde de wettige 
titel in genoemde grond aan de Unie Regeringover tedragen op kosten 

van de Unie Regering. 
4. Er wordt voorts overcengekomeen dat de Korporatie onmiddellik 

van de kroongronden aan de Steenbras bezit nemen en zodanige verbete- 
ringen aanbrengen kan als hem nodig blijken mocht. 

Ten Buwisze Waarvan de Edelachtbare Kolonel Henprik Mantz 
zijn handtekening hieronder geplaatst, heeft en het eigen zegel van de 
Korporatie hieronder aangehecht is. 

Getekend door de Edelachtbare H. Mentz, te Kaapstad op de 1éde dag 
van Junie, 1919, in de tegenwoordigheid van G. R. Hucuzs. 

(w.g.) H. MENTZ, 
Minister van Landen. 

Her Eigen ZecEn van de Korporatie is hieronder aangehecht te 
Kaapstad op de zevende dag van Junie, 1919,in de tegenwoordigheid van 

(w.g.) W. J. THORNE, 
. Burgemeester. 

J. R. FINCH, 
/ Stadsklerk. 

Tiiermedeé certificeer ik dat de hierin vervatte overeenkomst in overeen- 
stemming is met de bepalingen van het Besluit van de Raad van de 3de 
Mei, 1917. 

(w.g-) 

(w.g.) J. R. FINCH, 
Stadsklerk.  
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No."18, 1920.] 

ACT 
To apply a further sum not exceeding’ three million 

five hundred thousand pounds on account of the 
service of the year ending the thirty-first day 
of March, 1921. 

, BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :-~ 

Exchequer 1. In addition to the sum appropriated by the Appropriation 
account = (Part) Act, 1920, (Act No. 1 of 1920), there may be issued out 
chonged we of the Exchequer Account such sums of money, not exceeding 
én revenue if the aggregate the sum of three million pounds tor revenue 
account and services and five hundred thousand pounds for loan services 
£500,000 on as may from time to time be required for the service of the 
loan account. Jnion for the year ending the thirty-first day of March, 

1921, until such time as provision is made therefor by ‘Parlia- 
ment in an Appropriation Act. . 

2. All sums issued undet the provisions of this Act shall 
be deemed to be advances on account of grants to be made 
by Parliament in an Appropriation Act for the year ending 

_ the thirty-first day of March, 1921, and immediately on the 
commencement of such Appropmation Act, this Act shall 
cease to have effect and issues already made hereunder shall 
be deemed to be issues under that Appropriation Act, and 
shall be accounted for in accordance with the provisions thereof : 

Provided that no services upon which expenditure has not 
been incurred during the financial year ending the thirty-first 
day of March, 1920, or for which there is no statutory authority, 
shall be deemed to be authorized under this Act. 

Sums issued 
under this 
Act to be 
advances in 
anticipation 

Short title. 3. This Act may be cited for ‘all purposes as the Second 
Appropriation ‘(Part) Act, 1920.   

No. 18, 1920.] ; 

Tot aanwending van een verdere som niet te boven- 
gaande drie millioen vijf honderd d@zizend pond 
ten behoeve van de dienst over het jaar eindi- 
gende de een en dertigste dag van Maart 1921. 

  

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 
1. Behalve de som beschikbaar gesteld. onder de Middelen Schatkist 

(Gedeelte), Wet, 1920, (Wet No. 1 van 1920) kunnen uit de rekening 
Schatkistrekening zulke sommen. worden getrokken, in het: poles’. O00 
geheel niet te bovengaande de som van drie milliven pond co inkpmost 
voor inkomstediensten en vijf honderd duizend pond voor rekening or 
leningsdiensten, als van tijd tot tijd benodigd mochten zijn £500,000 
voor de dienst van de Unie over het jaar eindigende de een op lenings« 
en dertigste dag van Maart 1921, tot tijd en wijle daarin door 
het Parlement bij een Middelen Wet vonrzien wordt. 

2. Alle uit kracht van deze Wet getrokken sommen worden Sommen 3 
beschouwd als voorschotten op rekening van gelden door het ingevolge 
Parlement bij een Middelen Wet te worden toeges'aan voor 2% Wet 
het jaar eindigende de een en dertigste dag van Maart, 1921, gotrekken 
en onmiddellik na de inwerkingtreding van zodanige Middelen beschouwd 
Wet, treedt deze Wet buiten werking en worden alle wit kracht als voor- 
daarvan reeds getrokken gelden beschouwd als uitgiften uit lpige voor 
kracht van die Middelen Wet, zullende zij overeenkomstig de schotten. 
voorschriften daarvan worden verantwoord: 

Met dien verstande dat geen diensten waarvoor gedurende | 
het financiéle jaar eindigende de een en dertigste dag van 
Maart, 1920, geen uitgaven gedaan zijn, of waarvoor geen 
machtiging bi] wet verleend is, beschouwd zullen worden 
ingevolge deze Wet te zijn gemachtigd. 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte tit-1. 
als de Tweede Middelen (Gedeelte) Wet, 1920,
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No. 19, 1920.] No. 19, 1920.] 

“~ 7 ACT WET 
To apply a further sum not exceeding three million)Tot aanwending van een verdere som van ten hoogste 

pounds on account of the service of the railways drie millioen pond ten behoeve van de dienst van 

and harbours administration for the year ending de spoorwegen en havens administratie over het 

the thirty-first day of March, 1921. jaar eindigende de een en dertigste dag van 

Maart 1921. 

BE It ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty,/71J HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Airika, 

South Africa, as follows :— . als volgt :— 
° 1. Benevens de som beschikbaar gesteld bij de Spoorwegen ¢3,000,000 

€3,000.000 ‘1. In addition to the sum appropriated by the Railways|e Havens Middelen (Gedeelte) Wet, 1920, kunnen uit het kan uit-het 

may be and Harbours Appropriation (Part) Act, 1920, there may be/$poorweg- en havenfonds ten behoeve van inkomsten en lenings-~ Spoprwee 

issued out of issued. out of the railway and harbour fund for revenue and 

railway and Ioan service of the railway administration of the Union, such 
harbour od 
fand. sums of money, not exceeding in the aggregate the sum of three 

million pounds as may from time to time be required for the 

railways and harbours service of the Union for the 

year ending the thirty-first day of March, 1921, until such 

time as provision is made therefor by Parliament in a Railway 
and Harbours Appropriation Act. 

2. All sums issued under the provisions of this Act shall be 
Sums issued ‘ 

deemed to be advances on account of grants to be made by 
under this M 
Act to be Parliament in a Railways and Harbours Appropriation Act for 

deemed to. the year ending the thirty-first day of March, 1921, and im- 
be advances . : ve 
in anticipa- mediately on the commencement of such Appropriation Act, 

tion, this Act shall cease to have effect and issues already made 

hereunder shall be deemed to be issues under that Appropria- 

tion Act, and shall be accounted for in accordance with the 

provisions thereol : 
Provided that no services upon which expenditure has not 

been incurred durimg the financial year ended the thirty-first 

day of March, 1920, or for which there is no statutory authority, 

shall be deemed. to be authorized under this Act. 

3. This Act may be cited for all purposes as the Second 

Short title. Railways and Harbours Appropriation (Part) Act, 1920. 

House of Assembly, 
' 5th July, 1920. 

HE following Bill, having been introduced into the 

House of Assembly, is published in accordance with 

Standing Order No. 158. 

GYS. R. HOFMEYR, 

Clerk of the House of Assembly. 

Page. 

A.B, 44—~’20. | Land Settlement Acts Purther Amend- 

ment Bill e ae XV 

diensten van de spoorwegadministratie van de Unie zulke yo .a5 

sommen worden getrokken, gezamenlik niet te bovengaande worden 

het bedrag van drie millioen pond als van tijd tot tijd benodigd getrokken, 

mochten zijn voor de spoorwegen en havendienst van de Unie 

over het jaar eindigende de een en dertigste dag van 

Maart 1921 tot tijd en wijle door het Parlement bij een Spoor- 

wegen en Havens Middelenwet daarin voorzien wordt. 

9 Alle krachtens deze Wet getrokken sommen worden gommen 

geacht voorschotten te zijn op rekening van gelden door het ingevolge 

Parlement bij een Spoorwegen en Havens Middelenwet te wor- deze Wet 

den bewilligd voor het jaar eindigende de een en dertigste dag van tes 
. : : . . 0 

Maart 1921.  Onmiddellik na de invoering van zodanige seacht voor. 

Middelenwet, treedt deze Wet buiten werking en worden alle lopige voor- 

uit kracht daarvan reeds getrokken gelden geacht krachtens die schotten 

Middelenwet te zijn getrokken, zullende 2) overcenkomstig * 74- 

de voorschriften daarvan worden verantwoord : 

Met dien verstande dat geen diensten waarvoor gedurende het 

financiéle jaar eindigende de cen en dertigste dag van Maart 

1920, geen uitgaven gedaan zijn of waartoe geen machtiging bij 

wet verleend is, geacht worden ingevolge deze Wet. te zijn 

bewilligd. ,   3. Deze Wet kan voor alle docleinden aangehaald worden als torte titel. 

de Tweede Spoorwegen en Havens Middelen (Gedeelte) Wet, 

1920. ; 

Volksraad, 

5 Julie, 1920. 

Eye volgende Wetsontwerp, ingediend ‘in de Volksraad, 

wordt gepublizeerd ingevolge Art. 158 van het Regle- 

ment van Orde. . 

GYS. R. HOFMEYR, 

Klerk van de Volksraad. 

Bladz 

A.B. 44-20. Kroonland Nederzettingswetten Verdere 

, Wijzigings Wetsontwerp .. . xv  
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Interpreta- 
tion of 
terms, 

Amendment 
of section 
forty-four of 
Act No. 12 
of 1912. 

Advances to: 
groups of 
lessees, 

&. 

Modifica- 
tions of 
sections 
seventeen and 
eighteen of 
Act No. 23 
of 1917. 

Minister in carrying out such’ water boring 

To amend ‘further’ 
Settlement Act.1912 (Act No. i 
to amend the Land Settlement A 
Act 1917, Act No. 23 of 1917). 
  

(Introduced by the Ministur of Laps). 

in certain respects the Land 
of 1912) and 

ct Amendment 

t 

  TEARS TIE ne Sen 

pai IT ENACTED by the King’s Most 
the Senate and the. House of Assembly 

south Africa, as follows :— 

1. In this Act the expression “the prince 
the Land Settlement Act, 1912 (Act No. 12 
expression “ the Amendment Act” means 
merit Act Amendment Act, 1917 (Act No. 2 
expression to which in the Land Settlement Ac 
has been assigned in and for the purposes th 
used in this Act, the same meaning 

2. (1) Section forty-four of the principal 
amended by section twelve of the Amendme 
further amended by the deletion from. pr 

“(as set out in the said section twelve) of the wor 
‘and fifty’ and the substitution therefor of 
hundred ” 

(2) Section forty-four of the principal Act i 
amended by the deletion from proviso (d) th 
“three”, and the substitution’ therefor. of ¢ 
and by the deletion from proviso (e) thereof of t 
and the substitution therefor of the word “ 

3. Notwithstanding anything in. the priz 
any amendment thereof contained, the Mini 
‘moneys appropriated by Parliament for the 
terms of re-payment and conditions. prescrib 
advance moneys to any group of lessees fo 
enabling them to acquire implements, machi 
and any other thing whatsoever required by, 
such group,for the better development of their 
their joint and common use; but no such adv 

two hundred and fifty pounds in respect of ¢ 
group. Such advance shall be made on’ the 
of the board and subject to the Minister bei 
the arrangements made between the lessees fa 
several liability for the advance and-for th 
management and .working of the impleme 
stud stock and other things ‘acquired by means 
Provided that— 

(a) in the event of disputes which they are 
arising between the lessees as to the ug 
go acquired the Minister may forth 
advance; - 

(0) paragraphs (b)s (c), (d) and (e) of sect 
the principal Act as by the Amendr 
this Act amended, shall apply ; 

(¢) a statement of all such advances sliall 
Tables of both Houses of Parliament 

4. (1) Notwithstanding’ anything contain 
seventeen and eighteen of the Amendment Act the Minister 
may, on the recommendation of the land boat 
cost of boring operations has been added to thle purchase price 
of a holding in accordance with the said s 
reduce the purchase. price of such holding if t 
have been unsuccessfal : Provided that the az 
the purchase price may, in those circumstan 
shall not in any case exceed the expenditure 

[A.B, 4420, 
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713 “HET BEPAA 
Senaat en de V 

als volot:— | 
1. In deze Wet betekent de 

de Kroongrond ' Nedérzettings 
1912), en de uitdrukking “d 
zettings Wet Wijzigingswet 19 
Ken uitdrukking, waaraan in 
Wet 1912 een betekertis voor de 
is, heeft, wanneer het in deze 
betekenis. 

2. (1) Artikel: vier len veertig 
gewijzigd is bij. artikel iwaalf 

LD door 

olksraad vy 

    
(zoals i in het genoemde artikel ¢ 

twee honderd en vijftig ” tes 
honderd ” ervoor in de plaats 

(2) Artikel vier en| veertig vai 
verder gewijzigd door i In voorbe 
woord “drie” te schirappen. en 
de plaats te stellen en|door i in Vo 
het woord “ drie” te schirappen 
in de plaats te stellen. 
3. Niettegenstiaandé het bepa 

vastgestelde bedingen! van terug 
een. groep van huurdérs geld vo 
stellen gereedschap, imachinerie, 
van welke aard ook, hetwelk of 
groep nodig hebben ter betere o 
voot hun gezamenlik en gemee 
schaffen ; doch geen voorschot 
honderd en vijftig pond ten aa 

van de raad en mits de Minister 
de huurders getrofferi “schikking   r ” their joint and 

e care, custody, 

nts, machinery, 

of such advance: 
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e of the property 
with call up the 

ion forty-four of 
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ed in sections 
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hose operations 
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operations.   en achttien van de Wi} 
veling van de landraad, wannee 
overeenkomstig het cenoemde 

{bij de koopprijs van 
hoeve verminderen indien dat 
dien verstande dat het 

res, be reduced die oms 
incurred by the meer be 

juitvoering van zodanig 
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het aantéelvee en andere zaken, d 
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Met dien verstande dat— 

(a) ingeval er tusgen' de huw 

dellik kan intrekken ; 
(b) paragrafen (2); (e), (d) en ( 

van de Hoofdwet, als ge 
of deze Wet, ivan todpa 
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nde het b 
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4 (1) Niettegenstaal 

een hoeve, 
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dragen mag dan de kost 

[A.B 44—20.]             
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Short title. 

‘ment Acts Further Amendment Act, 1920. 

‘ 

of 
price of any holding in accordance with that section in 
of 

ay 
dyills on privately owned farms: 

(2) Notwithstanding anything contained in section se 
the Amendment Act, the amount added to'the pu 

the cost of boring operations effected thereunder o 
holding. shall be calculated in accordance with the tari 

plicable to boring operations conducted with Government 
Provided that to the said 

venteen 

rchase 

respect 
nm that 

ff then 

ainount shall be added in each case such expenditure as may 
have been incurred by the Minister in respect of tra 
‘fuel, water, labour or other services usually provided by | 
farmers at their own expense. 

5. This Act may be cited for all purposes as the Land 

nsport, 

rivate 

Nettle-   

(2) Niettegenstaande het bepaalde in artikel zeventien van de 
Wijzigingswet wordt het bedrag, overeenkomstig dat artike! aan . - 
de koopprijs van de hoeve toegevoegd voor de kosten van het 
ait krachte daarvan op de hoeve gedane boorwerk, berekend 
volgens het tarief dat alsdan geldt voor boorwerk dat met 
Staatsboren op plaatsen in privaat bezit verricht wordt: 
Met dien verstande dat aan het genoemde bedrag in elk geval 
toegevoegd worden zal de kosten door de Minister gemaakt 
in verband met vervoer, brandstof, water en werkvolk of 
andere diensten welke gewoonlik door private boeren op hun 
eigen kosten verstrekt worden. 

5. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte tite 
_jals de Kroongrond Nederzettingswetten Verdere Wijzigings- 

wet, 1920. ; 
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