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PROCLAMATION 

By Masor-GuneraL, His Roya, Hicunuss PRINCE ARTHUR 

FREDERICK Patrick ALBERT OF Connavcut, KNIGHT oF 

THz Most Nosie ORDER, OF THE GARTER, A MEMBER. OF . 

Tis Masesry’s Most HonovrastE Privy Councin, 

Kyicut or THE Mosr Ancient and Most Nose ORDER 

or THe TuisTLE, KnicHT Granp Cross or THE Most 

DistincuIsHED Oper oF Sr. MicHaEL anpD Sr. GEORGE, 

KyicHt Granp Cross or tHE. Rovat Vicrorian’ ORDER, 

Companion or THE Most NosLE ORDER OF THE Bate, 

Prrsonan AipE-pE-Camp to His Masesty THE Kune, 

HicH CoMMIsSIONER FOR Sourm AFRICA, AND GOVERNOR 

GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIEF IN AND OVER THE 

Union or Sourn AFRICA. 

No. 89, 1921.] ; 

_ - WHEREAS in accordance with the provisions of sub-section 

(7) of Section one hundred and eleven of the Electoral Act, 

1918, No. 12 of 1918, the Transvaal Provincial Division of the 

Supreme Court of South Africa has determined that Hendrik 

Nicolaas Jacobus van der Merwe, Esquire, was not duly | 

elected the Member of ‘the House of Assembly for the 

electoral division of Rustenburg at the election held on the . 

Eighth day of February, 1921, but that Pieter Gert Wessel 

Grobler, Esquire, was and is entitled to be declared duly 

.elected as such member. 

Now, THERErore, under and by virtue of the powers and 

authority vested im rie by the aforesaid: Section, I do hereby. 

declare the said Pieter’ Gert Wessel Grobler, Esquire, to be 

duly elected’ the member of the House of Assembly for the said 

electoral division of Rustenburg. 

Gop Save +HE Krve. 

Given under my Hand and the Great. Seal of the Union of — 

South Africa, at- Cape Town, this ninth day of June, One 

thousand Nine hundred and Twenty-one. - ' 

> ARTHUR FREDERICK, 
: ' ae Governor-General. 

By Command .of His Royal Highness the Governor-General- 

m-Council,, oO root 

ms PATRICK DUNCAN. 

House of Assembly,’ =: 

os 0 ~ ‘9th June, 1927. 

TIE’ following Bills, having been introduced into: the House 

of Assembly, are publishéd in accordance’ with Standing 

Order No. 158. , ; soe 

DANL. H. VISSER, 
Clerk of the House of Assembly. 

| PAGE. 

A.B. 45—'21. Bethelsdorp Settlement Bill .. ... ii 

AB. 4621. Rents Act Extension and Amendment 

Bill... Le wee renee iv 

A.B. 47—’21. Speculation in Foodstuffs Prevention 

(Repealing) Bill we wee wee ili   

PROKLAMATIE 

Van Generaat-masoor Zisn KoNINKLIKE Hoocuerp Prins 

Arrsur Frepertck Parrick ALBERT VAN CoNNAUGHT, 

Ripper van DE: Muzst EpELE ORDE VAN DE ‘KousEsanD, 

Lip van Z1sn Maseststts Mrxst EDELACHTBARE GEHEIME 

Raab, RIDDER VAN DE Mest Eprtz ORDE VAN DE DISTEL, 

Gkoorkrvis RDDER VAN DE Must ‘ONDERSCHEIDEN ORDE 

van. St. Mrcnann EN Sr. GzorcE, GRooTERUIS: RIDDER 

VAN’ DE KONINKLIKE. VICTORIA ORDzE, RIDDER VAN DE 

Barn Orpz, Persoontine AIDE-pDE-CamP: VAN: AIIN MavEs- 

TEIT DE Koninc, Hoc .Kommissaris voor: Zuw-AFRIEA 

EN GOEVERNEUR-GENERAAL EN QOPPERBEVELHERBER: IN | 

EN OVER DE Unie vAN Zurp-APRIKA. 

No. 89, 1921.] 
Napemaa overeenkomstig de bepalingen van. sub-artikel (7) 

van Artikel honderd en elf van de Kieswet, 1918, No. 

12 van 1918, de Transvaal Provinciale Afdeling vam het. Hoog 

Gerechts Hof van Zuid-Afrika bepaald heeft. dat. Weledele 

heer Hendrik Nicolaas Jacobus van der Merwe, niet behoor- 

lik verkozen was als het Lid voor de Volksraad voor de kies- 

afdeling van Rustenburg, bij de verkiezing gehouden op de 

achtste dag van Februarie, 1921, doch dat Weledele heer 

Pieter :Gert Wessel Grobler gerechtigd was en is om verklaard 

te worden behoorlik gekozen te zijn ads zulk lid.. 

Zo 1s HET dat ik krachtens de machtén en bevoegdheden mij 

verleend! bij voornoemd artikel hierbij verklaar ‘dat. genoemde 

Weledele heer Pieter Gert Wessel Grobler behoorlik verko- 

zen is als het Lid voor de’ Volksraad voor de. genoemde kiésaf- 

deling'van Rustenburg. 

. Gop Bunorps pE Konig. 

Gegeven onder mijn Hand en. het Groot. Zegel van. de Unie 

van: Zuid-Afrika,.te Kaapstad, deze negende dag van Junie, 

Ben duizend: Negen honderd-Hen en. twintig. : : 

po ARTHUR. FREDERICK, 
; . Go: verneur-generaal. 

Op last van. Zijn Koninklike Hoogheid de 

: Goeverneur-generaal-in-Rade.. 

PATRICK DUNCAN. 
Volksraad, ~ 
(+ 9 Sumie 1921. 

pe volgende Wetsontwerpen, ingediend. in de. “Volksraad, 

worden gepubliceerd ingevolge Art. 158 van het: Régle- 

ment van Orde. , : 

a 

1 

1 

DANL. H. VISSER, 
Klerk van de Volksraad. 

a ; BLADZ« 

A.B, 45—’21. Bethelsdorp Schikkings Wetsontwerp ii 

A.B. 46—’21. Verlenging en Wijziging van de Wet 
op Huurgelden Wetsontwerp see lv 

A.B. 47—’21. Spekuleren in Voedingsmiddelen (Her- 
we iii roepings) Wetsontwerp 
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t'of certain matters in 
between the London 

To provide for the settlemen 
dispute at Bethelsdorp - 
Missionary Society and ‘its successors the Con-| 

_.gregational Union Church Aid and - Missionary 
Society of South Africa and the Bethelsdorp 

‘Board of Supervisors. oo 

UNION @AZBTTE EXTRAORDINARY, lors JUNE, 1921. _ 

WETSONTWERP 
Tot het-maken van voorziening voor het schikken van . 

zekere geschilpunten te Bethelsdorp tussen de 
“London Missionary Society? en zijn opvolgers 
de ‘Congregational Union Church’ Aid and 
Missionary Society” van Zuid-Afrika en de . 
Opzichters Raad van Bethelsdorp. 

    (Introduced by the Minister or Lawns.) (Ingediend door de Minister van LANnpDEN.) 
  

| 
' Preamble. VW HEREAS certain matters have been in dispute at Bethels- 

dorp between the London Missionary Society and its 
successors, the Congregational Union Church Aid’ and ‘Mis- 
sionary Society of South Africa and ‘the Bethelsdorp Board of 
Supervisots : - 

And Whereas an investigation was made into the matters 
in dispute by a Select Committee of the House of Assembly 
during the session of Parliament in) 1920: 

And. Whereas, acting upon a recommendation of the said 
Committee, a resolution was, during that session passed by both Houses of Parliament : 

And Whereas it is desirable that the said resolution shall 
be given the force and effect of law: 

BE IT THEREFORE ENACTED by the King’s Most Ex- 
cellent Majesty, the Senate and the House of Assembly of the Union of South Africa as follows :— 

1. The resolution passed by the House of Assembly on the 
¢ thirtieth day of July, 1920, and by. the Senate on the ninth a resolution day of August, 1920, dealing with matters in dispute. at Bethels- ment dealing dorp in the-Province of the Cape of Good Hope (which rego- with matters lution is set out in the Schedule to ‘this Act), shall be of full in dispute at force and effect in law ; and all necessary powers and authority Bethelsdorp. 514 hereby conferred upon the ‘Governor-General for giving 

and enforcing full and complete effect to the terms of the said 
resolution, anything to the contrary notwithstanding in any law contained. © 

f2. This Act may be cited 
Settlement Act, 1921.- _— | 

Schedule] , 

Assembly on the 30th July, 1920, and 

Power to 
give effect to 

  

Short title, or all Ptirposes as the Bethelsdorp 

  

Resolution passed by the{House of 

at Bethelsdorp. 4- 

(1) The London Missionary: Society and its successors, the Congrega- tional Union Church Aid an Missionary. Society: of South Africa, relinquish all right to the remaining exterit, of Bethelsdorp as shown on plan IT (1860) of Surveyor-General’s Office, Cape Town, save as here- after set out :— . me 

(2) The grant of the saltpan together’ with such surrounding ground 
, ag may be necessary for the proper working thereof (the limits of which Shall be decided by the Government:in ‘consultation with the Board to be constituted as hereafter stated), shall|be issued in favour of a Board to consist of the Magistrate for the time being of Port Elizabeth as Chairman, three members nominated by the Congregational Union ‘and three members elected by the registered owners ‘or lessees of erven or fixed property in Bethelsdorp. The said grant shall, subject to the contract entered into- between the Board of Supervisors and W. R. Jecks & Co.; dated the 27th December, 1905, reserve to the owners of erven in Bethelsdorp, the right to collect salt upon the conditions laid down in the Regulation No. 33 of the Board of Supervisors, dated the 18th May, 1905. The Board to be constituted shall apply all revenue from the saltpan in the following mannet :— ° 

_(a) £150 to the Bethelsdorp Congregational Church. 
(6) £50 for school purposes at Bethelsdorp. 

If the saltpan shall atiany time'in the future’ bring in more than £200 . the Board shall be entitled, ‘subject to the approval of the Minister of 

[A.B. 45—~21.] 

  

  

  

i   

NAPEMAAL er te Bethelsdorp zekere zaken in geschil zijn Konsiderans. 
: geweest tussen de “ London Missionary Society ” en zijn 
opvolgers,. de ‘“‘ Congregational Union Aid and Missionary 
Society ” van Zuid-Afrika en de Opzichters Raad van Bethels- 
dorp : ‘ 

En Nademaal een Gekozen Komitee van de Volksraad’ 
gedurende de zitting van het Parlement in 1920 een onderzoek 
naar de geschilpunten heeft ingesteld : 
En Nademaal gedurende die zitting door beide Huizen 

van het Parlement, in gevolge een aanbeveling van genoemd 
Komitee, een besluit génomen ‘is : 

En Nademaal het wenselik is dat aan genoemd besluit 
wettige kracht en wettig gevolg gegeven worde: 

Ti HET DAAROM BEPAALD door Zijn Majesteit de 
Koning, de Senaat én de Volksraad van de Unie van 

Zuid-Afrika, als volgt :— 
1. Het besluit door de Volksraad aangenomen op de dertigste Bevoegdheid 

dag van Julie 1920, en door de Senaat op de negende dag pov het geven 
van Augustus 1920, aangaande geschilpunten te Bethelsdorp anon 
in de Provincie de Kaap de Goede Hoop (welk besluit is besluit van 
opgenomen in de Bijlage bij deze Wet), verkrijgt volle wets- het Parle- 
kracht en vol wettelik gevolg; en alle nodige bevoegdheid ment aan- 
en gezag worden hierbij aan de Goeverneur-generaal verleend geande °. 
om volledig gevolg en uitvoering te geven aan de bepalingen schilpunton 
van genoemd besluit onverminderd tegenstrijdige bepalingen te Bethels- 
in welke wet ook. dorp. 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aa ngehaald Korte titel. als de Bethelsdorp Schikkingswet, 1921. 

  

Bijlage. 

Beslwit door de Volksraad genomen op 30 Julie 1920, en door de Senaat   by the Senate on the {9th August, 1920, dealing with matters in dispute op 9 Augustus 1920, in zake geschilpunten te Bethelsdorp. 

(1) Het Londen Zendinggenootschap en hun opvolgers de “ Con- 
gregational Union Church Aid and Missionary Society of South Africa ” 
geven alle rechten op het resterend gedeelte van Bethelsdorp zoals 
aangetoond op Plan II, (1860) van het Landmeter-generaals Kantoor, 
Kaapstad, op, behalve zoals hierna uiteengezet. . / 

(2) De toekenning van de Zoutpan, tezamen met de aangrenzende 
grond, die nodig mag zijn yoor de behoorlike bewerking daarvan (de 
grenzen waarvan beslist zullen worden door de Regering na beraad- 
slaging met de raad te worden samengesteld zoals hierna uiteengezet) 
zal gemaakt worden ten faveure van een raad te bestaan uit de magistraat 
van tijd tot tijd van Port Elizabeth als voorzitter, drie leden door 
de “ Congregational” Unie genomineerd en drie leden gekozen door 
de geregistreerde eigenaars of huurders van erven of vast eigendom 
in Bethelsdorp. De genoemde toekenning zal, onderhevig aan het 
kontrakt aangegaan tussen de Opzichters Raad en W. R. Jecks en 
Kompagnie, gedateerd 27 December 1905, het’ recht van eigenaats- 
van erven in Bethelsdorp om zout te zamelen onder de voorwaarden: 
neergelegd in’ Regulatie No. 33 van de Opzichters Raad, gedateerd 
18 Mei 1905, reserveren. De raad te worden samengesteld zal alle 
inkomsten van de zoutpan verkregen op de volgende wijze besteden :— 

(a). £150 aan de Bethelsdorp “ Congregational” Kerk. 
(b) £50 aan schooldoeleinden te ‘Bethelsdorp. 

Indien ‘de zoutpan te eniger tijd in de toekomst meer dan £200 op-. 
levert zal de raad gerechtigd zijn, onderhevig aan de goedkeuring van   [A.B. 45—'21.] 

 



  

  

  

Repeal of , 
Act. 

Short title. 

UNION. GAZETTE EXTRAORDINARY, 10ra JUNE, 1921. 

Lands, to devote such further sum either to assist the Church or the 
school at Bethelsdorp, or for otheripublic purposes for the benefit of the 
inhabitants of Bethelsdorp. The composition of the Board shall be 
subject to review by Parliament after the expiration of five years from 
the Ist July, 1920, provided’ that unless Parliament shall otherwise 
determine the Board shall contiriue in office. , 

(3) The grant of the ‘balance of the garden lots laid out in October, 

1876, as appear on the said plan IT (1860) to the Congregational Union 

Church Aid and Missionary Society of South Africa, for sale, subject to 

such conditions and within such time as the Minister of Lands may 

decide, and on condition that the proceeds of such sale bé applied towards 

the erection and maintenance of the Training Institute for coloured 

people to be erected at Uitenhage.’ These lots shall be sold subject to 

the special condition that they shall be owned and occupied ‘by coloured 

people and natives only. These lots shall have the same rights to the 

saltpan, grazing, etc., as the lots already granted.} : 

of the property shall -be,set aside as 

commonage. and shall be, subject to-the control of the ‘Bethelsdorp 

Village Management Board or other local authority, which shal]-take the 

place of the present Board of Supervisors and which shall be governed 

by the laws from time to time in force relating to ‘such Village Manage- 

mont Boards or other local authority. The Government shall reserve the 

right to lay out, sell, lease or make use of such further erven'as it shall 

deem advisable. Such erven.as are disposed of by sale shall be subject 

to the special condition’ that they. shall be owned and occupied by 

coloured people and natives only. The proceeds of such sale shall be 

(4) The whole of-the remainder 

. devoted to Church, school or other public purposes at Bethelsdorp, 

(5) ‘Those owners of property situate in Bethelsdorp who so desire it 

shall be entitled to have the titles of their properties cancelled and re- 

granted on the same conditions as set out in Clause (4). 

(6) No transfer 
person or company the holder of two or more building lots and for ten 

morgen of garden lots. 

To repeal the Speculation in Foodstuffs Prevention 

Act 1920 (Act No.:.29 of 1920). 

shall hereafter be passed nor any grant issued to any! 

de Minister van Landen om zodanig verder bedrag te besteden of om 

de kerk of school te Bethelsdorp te helpen of aan andere publieke dool- 

einden tot voordeel van de inwoners van Bethelsdorp. De samen- 

stelling ven de raad zal onderhevig zijn aan herziening door het Parlement 

na afloop wan vijf jaar vanaf 1 Julie 1920, behalve dat tenzij het Parle- . 

ment anderszins besluit de raad zal aanblijven. . 

(3) De ‘toekenning van de overige tuinpercelen in Oktober 1876 

uitgelegd en die voorkomen op genoemd plan IT (1860) aan de ** Con- 

gregational Union Church and Missionary Society of South Africa,” 

voor verkoop, onderhevig aan zodanige voorwaarden en binnen zulk 

een tijd als door de Minister van Landen zal worden besloten en op 

voorwaarde dat de opbrengst van zodanige verkoping besteed zal 

worden aan de oprichting en het onderhoud van het opleidingsinstituut 

voor kleurlingen te Uitenhage te worden -opgericht. Die . percelen 

zullen verkocht worden onderhevig aan. de. speciale ‘voorwaarde . dat 

zij alleen ‘door kleurlingen en’ naturellen bezeten en bewoond 'zullen 

worden. Dio percelen zullen dezelfde rechten genieten op de Zoutpan, 

weiding, enz., als de percelen reeds toegekend. : 

(4) Al het overige van het eigendom zal behandeld worden als dorps- 

gronden en zal onder beheer zijn van de Bethelsdorp Bestuursraad 

of andere plaatselike overheid, die de plasats zal:innemen van de tegen- 

woordige Opzichter’ Raad en die beheerd zal worden door de wetten | 
van tijd tot tijd in werking betreffende zodanige dorpsbestuurraden 

of andere plaatselike overheid. De Regering zal, ‘het recht. behouden 

om zodanige verdere erven als zij raadzdam acht uit te leggen, te ver- 

kopen, te’ verhuren of te gebruiken. “Zodanige .erven als verkocht 

mochten worden onderhevig te zijn aan de speciale voorwaarde dat 

zij alleen door kleurlingen en naturellen .bezeten en bewoond zullen 

worden. De opbrengst van zodanige verkoping zal besteed worden 

aan kerk, school of andere publieke doeleinden te Bethelsdorp. 

(5) Die. ‘bezitters van eigendom te Bethelsdorp gelegen die zulks 

begeren zullen gerechtigd zijn om de Kroongrondbrieven’ van hun 

eigendommen te laten kanseleren ,om.weer toegekend te worden op 

dezelfide voorwaarden als uiteengezet in Klausule (4). . , 

(6) Geen transport zal hierna ‘gepasseerd of tookenning gemaakt 

worden aan enig persoon of maatschappij; de eigendar van twee of   meer bouwpercelen en voor tien morgen tuinpercelen. 

WETSONTWERP 
Tot herroeping van de Voorkoming van het Speku- 

leren in Voedingsmiddelen Wet, 1920 (Wet No. 
29 van 1920. . 

  
  

(Introduced by the MInIsTeR or Pustic Works.) (Ingediend door dé MINISTER VAN Pusiieke WERKEN.) - 
| p . . 

  

E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate and the House of Assembly of the Union 

South Africa, as follows :-— : 

1. The Speculation in Foodstuffs Prevention 

(Act No. 29 of 1920), is hereby repealed. 

2. This. Act may be cited for all purposes as the Speculation 

in Foodstuffs Prevention (Repealing), Act, 1921. 

Act, 1920 

[A.B. 4721] oO ae 

Ty 

Tu HET BEPAALD door. Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
als volgt :— , 

als de Voorkoming van het Spekuleren: in Voedingsmiddelen 

(Herroepings) Wet, 1921. a 
oo   [A.B. 4721.) 

| 

  

1. De Voorkoming van het Spekuleren in. Voedingsmiddelen Herroeping 

Wet, 1920:(Wet No. 29 van’ 1920), wordt mits deze. herroepen. van Wet. 

2. Deze! Wet*kan voor alle doeleinden worden aangéhaald Korte titel. 

   



  

  

  

| Period of fifteen of the Rents Act, 1920 (Act No. 18 of 1920), (hereinafter 
opeeon f ‘called the principal Act), the provisions of that Act shall con- 

‘modifica- 

  

    

¢ 

  

  

BILL 
To extend the period for which the Rents Act, 1920 

(Act No. 13 of 1920), shall. be in operation and 
to amend that Act in certain respects in its con- 
tinued operation. ye 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY. lorx JUNE, 1921 

'. WETSONTWERP © 
Tot verlenging van het tijdperk gedurende hetwelk | 

de Wet op Huurgelden van 1920 (Wet No. 13. van 
1920) in werking zal blijven en tot het wijziging . 
van die Wet in zekere opzichten in zijn — 
voortgézette werking. oo 

  
  

(Entroduced by the Minisrer or Pusiic Worxs.) Ingediend door de Minister van’ PUBLIEKE WERKEN). 
  
  

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

South Africa, as follows :— 

Extension of J. Notwithstanding anything to the contrary in section 

of 1920, with tinue in operation until the thirtieth day of June, 1922, subject 
to. the following ameridments :— 

tions. : : 
(a) Sections four, five and six of the principal Act axe 

_ hereby repealed. 

(6) Section seven of the principal Act is hereby repealed 
and the following new section is substituted therefor : 
“7, Tf an unreasonable rent has been charged the 

board may order’ the lessor forthwith to refund 
to the lessee, as from the date of the receipt by 
the board of the lessee’s complaint, such sum as 
has been paid in excess of the amount: which, it 
determines to have been a reasonable rent, less 

_ any arrear rent due by the lessee ”’. 

(c) Paragraph (b) of section eleven of the principal Act 
is hereby amended by the deletion of the following 
words “that the rent board has after duly hearing 
the lessor and the lessee certified ”. 

(d) The following new sub-section shall be added to section 
‘eleven of the principal Act, the provisions of that gec-].. 
tion, as amended by this Act, being regarded as sub- 
section (1) :— 

“* (2) If a lessor shall cause a lessee to remove from 
' any dwelling for the reason stated in para- 

graph (c) of the preceding sub-section, and such 
dwelling shall not, without reasonable cause, 

_within one month from, the date of removal 
- of the lessee be occupied by the lessor or some 

person in his employ. and continue to be so occu- 
pied for a period of three consecutive months; 
the lessor shall be guilty of an offence and liable 
on conviction to a fine not exceeding twenty-five 
pounds, and shall also be liable to pay compen- 
sation to the lessee for any loss sustained by 
reason of his removal from such dwelling ”’. 

(e) The following words shall be added to the interpreta-| 
22 

- tion of “lessee.” appearing in section fourteen of the 
principal Act: “‘ and the widow of a lessee. or sub- 

lessee who. was living with him at the-time of his de- 
' cease’’. 

(f) The following. new paragraph shall be: added after para- 
graph (d) in the: interpretation of “ reasonable rent ” 
im the said section ) Lo 
-““(e) any rent payable by a sub-lessee to the lessee.” 

(g) Section fifteen of the principal Act is hereby amended 
by the deletion therefrom of all words after the words 

_“ Rents Act, 1920’’. . 

Lessor may . 2. A lessor shall be entitled to enter a dwelling let by him at 
enter any reasonable time, after due notice to the lessee, for the pur- 
dwelling. —_ pose of inspecting or repairing same, and any lessee who refuses 

to permit a lessor to enter a dwelling for such purpose shall be 
guilty of an ‘offence and liable on conviction to a fine not ex- 
ceeding? five pounds. : 

8, This Act may be cited for allfpurposes as the Rents Act 
Extension and Amendment Act, 1921, and shall be read as one 
with the principal Act. ; 

Short title. 

AY HET BEPAALD door zijn Majesteit de Koning, de 
Seriaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, als 

volgt :— : 
1. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in artikel Verlenging 

vyfiien van de Wet op-Huurgelden, 1920.(Wet No. 13 van 1920), van tijdperk 
(hierin verder genoemd de Hoofdwet), blijven de bepalingen godurende ot 
van die Wet, van kracht tot de dertigste dag van Junie 1922, No. 13 van 
behoudens de volgende wijzigingén:— . |: 1920 in 

(a), Artikels wer, vijf en zes van de Hoofdwet worden hier- werkingis. 
bij herroepen. - mot ie 

(6) Artikel zeven van de Hoofdwet wordt hierbij herroepen eigen 
en het volgende nieuwe, artikel ervoor in de plaats 
gesteld:— 7 ; , 
“7. In geval een onredelike huur belast is kan de 

' raad de verbiiurder béevelen dadelik aan de huur- 
der, gerekend van de dag waarop de raad de 
klacht van de huurder ontvangen heeft, zodanig 
bedrag terug te betalen als meer betaald is dan. 
het bedrag dat hij ‘besluit een redelike huur ge- 
weest te zijn, verminderd met door de huurder 
achterstallig gelaten huur’’. ; 

(c) Paragraaf (6) van artikel elf van de Hoofdwet wordt 
hierbij gewijzigd door het vervallen van de volgende 
woorden: ‘“‘de huurraad na de verhuurder en de 
huurder behoorlik gehoord te hebben verklaard heeft.’ 

(d) Het volgende sub-artikel wordt ‘toegevoegd aan artikel 
elf van de Hoofdwet, zullende de bepalingen van dat 
artikel, zoals gewijzig? door deze Wet; sub-artikel (1) 
voorzlen :— ‘ 
“2. Indien een verhuurder een huurder doet ver- 

huizen wit een woning om de-in paragraaf (c) 
van het voorgaande sub-artikel vermelde reden, 
en zodanige woning niet, zonder redelike oor- 
zaak, binnen een maand gerekend van de ver- 
huizing van de huurder, bewoond wordt door de 

_verhuurder of door éen bij hem in dienst zijnd 
persoon, en gedurende een termijn van drie ach- 
tereenvolgende maanden aldus bewoond blijft, is 
de verhuurder schuldig aan een overtreding en 
wordt na veroordeling gestraft met een boete van 
ten hoogste vijf en twintig pond, en-is ook aan- 
sprakelik voor het betalen van vergoeding aan de 
huurder voor ten gevolge van zodanige verhuizing 
uit zodanige woning geleden verlies.” 

(e) De volgende woorden worden toegevoegd aan de ver- 
klaring van het woord ‘“‘ huurder ” gegeven in artikel 
veertien van de Hoofdwet: “en de weduwe van een 
huurder of onder-huurder die ten tijde van zijn dood 
met hem samenwoonde.” a, 

(f) De volgende nieuwe paragraaf wordt na paragraaf 
(2) ingevoegd in de verklaring van “ redelike huur ” 
in genoemd: artikel : . , 
“(e) huur door een onder-huurder aan de huurder te 

betalen ”’. 
‘(g) Artikel vijftien van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd 

door weglating daaruit van al de woorden na de woor- 
den “ Wet op Huurgelden, 1920”. 

2. Een verhuurder is gerechtigd een door hem verhuurde Verhuurder 
woning, na behoorlike kennisgeving aan de huurder, ‘op’ alle mag woning 
redelike tijden binnen te gaan, met het doel deze te inspekteren binnengaan. 
of te herstellen, en de huurder die weigert cen verhuurder te 
vergunnen voor zodanig doel een woning binnen te gaan is 
schuldig aan een overtreding en wordt na veroordeling gestraft 
met een geldboete van ten hoogste vijf pond. 
-3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

als de Wet tot Verlenging en Wijziging van de Wet op Huur- 
gelden 1921, en wordt geacht met de Hoofdwet een geheel uit’ 
te maken.   [A.B. 46—21.] 

  

[A.B. 46—21.] 
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