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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 5TH AUGUST, 1920. 

No. 25, 1920.] No. 25, 1920.] 

PRIVATE ACT PRIVATE ·vVET· 
To legalize the reduction of capital, to increase the Tot wettiging van de vermindering van kapitaal, 

objects and powers of the Eastern Province tot uitbreiding van de oogmerken en bevoegd-
Guardian Loan and Investment Company, and to heden van de Oostelike Provincie Voogdij Lenings 
amend Act No, 20 of 1863 (Cape of Good en Beleggings Maatschappij, en tot wijziging van 
Hope), Wet No. 20 van 1863 (Kaap de Goede Hoop). 

WHEREAS by deed, bearing date the seventeenth day of NADEMAAL bij akte, gedateerd de zeventiende dag van Konbideran<;, 
December, 1861, a joint stock company was formed at December 1861, een maatschappij op aandelen gevormd werd te 
Grahamstown in the (then) Colony of the Cape _of Good H~pe Grahamstown in de (toenmalige) Kolonie Kaap de Goede Hoop 
under the style or firm of The Eastern ProVJnce Guard1an onder de naam of firma De Oostelike Provincie Voogdij Lenings 
Loan and Investment Company for a pe~iod or term of 21 years en Beleggings Maatschappij, voor een tijdvak of termijn 
with power to continue for further penods for the purpose of van 21 jaren met bevoegdheid om voor verdere tijdvakken te 
carrying out the objects of the said deed: blijven bestaan met het doel om de oogmerken van genoemde 

akte uit te voeren : 
AND WHEREAS the company was incorporated under and by EN NADEMAAL de. Maatschappij rechtspersoonlikheid ver-

virtue of Act No. 20 of 1863 (Cape of Good Hope): . dkreeGg kdrachHtens)en mt hoofde van Wet No. 20 van 1863 (Kaap 
e oe e oop : 

. EN NADEMAAL de , duur van de maatschappij van tijd tot 
AND WHEREA~ the du:atiO;'l of the companY: has been duly tijd in termen van genoemde akte behoorlik verlengd werd : - -

extended from t1me to t1me m terms of the sa1d deed: - EN NADEMAAL door genoemde akte bepaald werd dat het 
kapitaal van de maatschappij verdeeld moest worden in 20,000 

AND WHEREAS by the said deed 1t was provided that the aandelen ter waarde van 10 pond sterling elk, waarvan 4,000 
capital stock of the company should be d1vided into 20,000 aandelen door genoemde akte verklaard werden te zijn aan
shares of the value of £10 sterling each, of which 4,000 shares gevraagd en toegewezen, en 1,500 aandelen gereserveerd werden 
were by the said deed declared to have been subscribed for and voor in Europa woonachtigepersonen die voor of op dedertigste 
allotted, and 1,500 shares were reserved for such persons re- dag van September 1862 daarvoor aanzoek deden en intekenden 
siding in Europe as should apply and subscribe for the same en 4,500 aandelen door de direkteuren naar goedvinden van 
on or before the thirtieth day of September, 1862, and 4,500 shares de hand gezet moesten worden en de overige 10,000 aandelen 
were to be disposed of by the directors at their discretion and in reserve gehouden reoesten worden om door de direkteuren 
the remaining 10,000 shares were to be held in reserve to be van de hand gezet te worden zoals door hen raadzaam geacht 
disposed of by the directors as deemed by them to be advisable werd in het belang van de maatschappij en met inachtneming 
for the benefit of the company, and subject to the provisions van de bepalingen van genoemde akte: 
of the said deed : EN NADEMAAL door het van tijd tot tijd uitgeven van verdere 

aandelen behalve de 4,000 aandelen voornoemd het voltekende 
AND WHEREAS by the issue from time to time of shares in kapitaal van _de maatschappij in December 1867, de som van 

addition to the said 4,000 shares the subscribed capital of the £61,000 sterhng bedr?eg: 
company in December, 1867, amounted to the sum of £61,000 E_N NADEMAAL de d1rekteu:~n, oor~elend dat het voltekende 
sterling: kapit~al van de maatschappi] onnodig groot wa,s, besloten en 

overgmgen tot de aankoop voor en ten behoeve van de maat-
. . . schappij van zekere van de voormelde toegewezen aandelen en 

A;ND WHEREAS the directors, findi~g that the . subscnbed daarna een speciale algemene vergadering van aandeelhouders 
c~pital of the company was unnecessarily large, de01de.d to and van de maatschappij bijeenriepen tot bevestiging van hun 
d1~ purchase for and on behalf of the company cer~am of the voormelde handelwijze en tot autorisatie van de aankoop van 
sa1d _allotted shares, and thereafter called a special general verdere aandelen ten behoeve van de maatschappij en tot 
meetm~ of sh~reho_lders ~f the compan;v. for the purpose of dienovereenkomstige verandering van genoemde akte, op welke 
confirmmg their said actwn and author1zmg the purchase ?f speciale algemene vergadering behoorlik gehouden op de elide 
further shar~s on behalf ~f the c_ompany and alt~rmg the said dag van Januarie 1871, een· besluit werd aangenomen, de 
deed accordmgly, at which speCial general mee~mg duly held handelWJjze bevestigend van de direkteuren ten aanzien van 

· on the ~leventh d~y of Janua.ry, 1871_, a resol~twn was passed voormelde aankoop, en voorts de direkteuren autoriserend om 
confirmmg the. a_ctwn of ~he directors m the said purchase, and voor en ten behoeve van de maatschappij verdere aandelen te 
further authonzmg the directors to pur~hase ~or and on behalf kopen tot een bedrag, met inbegrip van de reeds aldus gekochte, 
of the company further shares amountmg, With those alren:dy van niet meer dan 2,100, welke aandelen na aankoop beschouwd 
so purchased, to _the number of no~ more than!2,100, wh10h moesten worden als gereserveerde aandelen, en genoemde akte 
shar~s when ac9u1red were to ~e co~sidered reserved shares, and dienovereenkomstig veranderend : 
altermg the said deed accordmgly · ·. · EN NADEMAAL de direkteuren in het jaar 1888, weder oorde-

. . . . lend dat het kapitaal van de maatschappij onnodig groot was, 
AND _WHEREAS the directors, m the ;year 1888, a~am finding besloten en overgingen tot de verdere aankoop van voormelde 

t~e capital of the company u~necessanly large, dec1ded to and toegewezen aandelen, en daarna een speciale algemene verga
did purchase. further of the ~aid allotted shares, and thereafter dering van aandeelhouders bijeenriepen tot bevestiging van 
called a sp~01al ge~era~ meet~ng of sharehold;~s for the purpose hun voormelde handelwijze en tot autorisatie van de aankoop 
of confirmmg the1r said ac~wn and a~thorizmg the purchase van verdere aandelen en dienovereenkomstige verandering van 
of !urther _shares and alte~ng the sard deed acc~rdmgly, at de akte, op welke speciale algemene vergadering behoorlik ge-. 
wh10h speCial general m~etmg duly held on the_ mnth day_ of houden op de negende dag van Januarie 1889, een beslnit werd 
Januar:y, 1889,_ a resol~twn was passed confi_n_nmg the. actiOn aangenomen, de handelwijze bevestigend van de direktenren ten 
of the directorsm the said purchase and authorizmg the directors aanzien van voormelde aankoop, en de_ direkteuren autoriserend 
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to purchase for and on behalf of the company further shares om voor en ten behoeve van de maatschappij verdere aandelen te 
amounting, with those already so purchased, to the number kopen tot een bedrag,met inbegrip van de reeds aldus gekochte, 
of not more than 1,000 shares which shares when acquired were van niet meer dan 1,000 aandelen, welke aandelen na aankoop 
to be considered reserved shares, and altering the said deed beschouwd moesten worden als gereserveerde aandelen, en 
accordingly: genoemde akte dienovereenkomstig veranderend: 

. . . EN NADEMAAL voormelde besluiten gedateerd de elfde dag 
AND WHEREAS the sa1d resoluhon~ bearmg date the eleventh van Januarie 1871, en de negende dag van Januarie 1889, en de 

day of Januar:r, 18_71, and ~he runth day of January, 1889, veranderingen daardoor in genoemde akte aangebracht niet 
and t~e alteratwl!s m the sa1d deed eff~cted thereby were not bij de Registrateur van Akten ingeleverd werden als vereist 
filed With the Reg1strar of D.eeds as reqmred by sectwn three of door artikel drie van Wet No. 20 van 1863 (Kaap de: Goede 
Act No. 20 of 1863 (Cape or Good Hope): Hoop): . 

AND WHEREAS at a general meeting of shareholders of the EN NADEMAAL op een alg.~mene _vergadering van aandeel
company specially convened for the purpose and duly held on houders v~n de Maatschappl], specl!Lal voor dat doel belegd 
the nineteenth August, 1913, a resolutwn was duly passed en behoorhk ge~ouden op de negenhende dag van Aug?stu~ 
alteringtheprovisions of clause2 of thesaiddeedbythe addition 1913, een beslmt behoorhk werd aan.~e~omen de bepalin~en 
of a sub-clause 4 to be inserted after sub-clause 3 as follows :- van klausule 2 van genoemde ak.te WlJZlgend door toevoegmg 

van een sub-klausule 4 te worden mgevoegd na sub-klausule 3, 
"4. The furnishing of bonds and guarantees, such to be als volgt :-

signed and executed by or on behalf of the trustees for "4. Het verstrekken van akten van borgtocht en waar-
the time being of the company, deemed necessar.l:" or borg, te worden getekend en verleden door of namens d~ 
required by law, as well as for the purposes and obJects in funktie zijnde Trustees van de J\Iaatschappij, nodig 
before mentioned, as on behalf of persons who may be geoordeeld of vereist bij de wet, zowel als voor de doel-
joined or associated to or Wlth the company in any office einden en oogmerken voormeld, als ten behoeve van 
or business of trust, and also on behalf of persons who personen die mochten zijn aangesloten of verbonden bij 
may have been or may hereafter be appointed or con- de Maatschappij in enig ambt of aangelegenheid van 
cerned in any such office or business and who may appoint trust, alsook ten behoeve van personen die aangesteld 
the company or any of its officials to control or ad- of betrokken zijn of hierna mochten worden, in eni~ 
minister the same on their behalf:" zodanig ambt of aangelegenheid en die de Maatschappij 

. of een van haar beambten mochten aanstellen om 
AND WHEREAS thereafter the directors a pphed to the Reg1s- d I t t. b h tn k t 1 f b h n " . · d eze ve e ,,unnen e oeve v on ro eren o e ere • 

tra: of Deeds of th~ Provmc~ of the Cape of Goo Hope t? en- EN NADEMAAT de direkteuren daarna aanzoek deden bij de 
reg1ster the _aforesa1d resolutwns, amendments. and alteratwns, Re"'istrateur van Akten van de Provincia Kaa de Goede Hoon 
and upon h1s refusal so to do made apphcatwn to the Cape "' d b 1 · d p d · ..., 
r · · 1 D · · f th S C t f th U · f S tb om voormel e es u1ten, amen ementen en veran enngen te 

ro.vmcm lVlslon ° e. ~preme ?ur ? e n~on ° . ou registreren, en na diens weigering om zulks te doen aanzoek 
Afnca fo_r an order authon~lng and dire~tm~ the sald Reglstrar deden bij de Kaapse Provinciale Afdeling van het Hooggerechts• 
to enre~lster the same, whwh sald apphcatwn was refused by hof van de Unie van Zuid Afrika om een order, de Reglstrateur 
the sald Court : voornoemd machtigend en gelastend om dezelve te registreren, 

AND WHEREAS the subscribed capital of the Company now welk aanzoek door genoemd Hof afg:wezen werd : .. 
stands at the sum of £33,790 sterling: EN NADEMAAL het voltekend kap1taal van de maatschapplJ 

. . . . tans de som van £33,790 sterling bedraagt: 
AND WHEREAS 1t 1s exped1ent that the reductwns of the EN NADEMAAL het raadzaam 1s dat de verminderinrren van 

capital. of the ~ompany effected under a_nd by virtue of the het kapitaal van de maatschappiJ aangebracht krachte;s en uit 
resolutwns herembefore set forth 3:nd bearmg date the eleventh hoofde van de hiervorengemelde besluiten gedateerd de elfde 
day of January, 1871, 3:nd the ru':lth day of !anu11ry, 1889, dag van Januarie 1871, en de negende dag van Januarie 1889, 
should be confirmed, ratified, legalized and vahdated: bevestigd, bekrachtigd, gewettigd en geld1g gemaakt worden: 

AND WIIEREAS it is expedient that the company should be E~_NADEMAAL_het raadzaam is dat de 1?-aatschappij van tijd 
empowered from time to time to increase or reduce its capital: tot t11d ge~achtlgd worde om haar kap1taal te vermeerderen 

of te vermmderen : 
AND WHEREAS it is expedient that the objects of the company EN NADEMAAL het raadzaam is dat de oogmerken van de 

as set out in the preamble of Act No. 20 of 1863 (Cape of Good maatschappij, als aangeduid in de konsiderans van Wet No. 20 
Hope) should be increased by adding thereto the powers set van 1863 (Kaap de Goede Hoop) uitgebreid worden door daar
forth in the resolution bearing date the nineteenth day of aan toe te voegen de bevoegdheden vermeld in het besluit 
August, 1913, and that the company should be empowered to gedateerddenegentiendedagvanAugustus1913, en dat de maat-
add to or amend the said objects from time to time: schappij gemachtigd worde van tijd tot tijd de genoemde oog• 

. . . . merken uit te breiden of te wijzigen : 
AND WHEREAS 1t 1s exp~d1ent th!lt all acts and thmgs done EN NADEMAAL het raadzaam is dat alle handelingen en zaken 

and all g~arantees ente7ed mto c:r glVen ~y the compa_ny under gedaan en alle borgtochten aangegaan of gegeven door de maat
and by vutue of the smd resolutwn bearmg d~te t~e nmeteel!th schappij krachtens en uit hoofde van genoemd besluit gedateerd 
day of. August, 1913, and all ma~ters and t~mgs m conn.ectwn de negentiende dag van Augustus 1913, en al'e aangelegen
therewlth should be confirme~, ratlfi~d, legalized and vahdated heden en zaken in verband daarmede behoren te worden beves
and the company should be mdemmfied m respect thereof: tigd, bekrachtigd, gewettigd en geldig gemaakt en de maat-

AND WHEREAS it is desirable that the provisions of this Act schappij te dien aanzien g~v:ijwaard beho?rt te worden: 
should be elucidated by the addition of an mterpretationclause: EN NADEMAAL het wensehk 1s dat de bepabngen van deze Wet 

verduidelikt worden door daaraan een interpretatie klausule 

BE IT THEREFORE ENACTED by the Kmg's Most toe te voegen: .. . . 
Excellent Majesty, the Senate and the House of Assembly ziJ H~T DERHALVE BEPAALD door ZlJn ~~aJestmt ~e 

of the Union of South Africa, as follows;- . Konmg, de Senaat en de Volksraad van de Ume van Zmd 

Vl 

Afnka, als volgt :-
Iegalizat!on 1. The aforesaid ~esolutions of t_~e shareholders _of the com- 1. De bovengenoemde besluiten van de aandeelhouders van Wettiging 
ofres?iuhons pany for the reductwn of the cap1tal thereof bearmg date the de maatschappij voor de vermindering van haar kapitaal van .beslui-
red~tmalng eleventh day of January, 1871, and the ninth day of January, <Yedateerd de elfde dag van Januarie1871 en de negende dag van tekn .'tn zlake 
cap. ' · 1 I b t' 1 fi d t'fi d " ' ap• aa sve 1889?respectlve y!are 1ere y retrospec 1ve yc_on rme ,ra 1 e , Januarie 1889, respektievelik, worden rnits deze met terugwer- mindering. 

legalized and validated and a.ll acts and things done by the kende kracht bevestigd, l•ekrachtigd, gewettigd en geldig 
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company in pursuance of the said resolutions are hereby ratified gemaakt en aile handelingen:fen-zaken gedaan door de maat
and legalized as fully and effectually as if the said acts had been schappij ingevolge genoemde;tbesluiten worden mits: deze be
done under powers duly conferred by Act of Parliament on the krachtigd en gewettigd, even volledig en deugdelik also£ ge
company and the Registrar of Deeds for the Province of the noemde handelingen gedaan waren krachtens bevoegdheden 
Cape of Good Hope is hereby authorized and empowered to behoorlik bij Parlementswet verleend aan de maatschappij, en 
enregister the said resolutions, anything to the contrary in de Registrateur van Akten voor de Provincie Kaap de GoedP 
Act No. 20 of 1863 (Cape of Good Hope) notwithstanding. Hoop wordt mits deze geautoriseerd en gemachtigd om ge 

· . noemde besluiten te registreren; niettegenstaande tegenover· 
2. (1) The com~any shall. have th~ power by extraordmary gestelde bepalingen in Wet No. 20 van 1863 (Kaap de Goede 

res~lutlon from tlme to time to mcrease or decrease the Hoop). 
capital o£ the company. 2. (1} De maatschappij is bevoegd om bij buitengewoon Bevoegdhe1d 

(2) N h t di 1 t" £ d . th besluit van tijd tot tijd het kapitaal van de maatschappij te om kapitaa 
. o sue ex raor nary reso u _wn or e9reasmg e vermeerderen of verminderen. te vermeer-

capital of the co:npan,Y shall come mt~ operatiOn until an (2) Geen zodani buitenooewoon besluit voor vermin- de.ren of ver
orde~ of the court IS registered by t~e Regtstrar of ~eeds of the derin van het kap1t'aal va~ de maatschappij" treedt in mmderen . 
.Provmce ofthe Cape of Good Hope m accordance With the pro- _g d h · d · d d 

· · £ t" th"rt . ht t I . ht . 1 . £ th werking tot at een order van et ho£ geregtstreer IS oor e VISions o sec wns • y-e•g o orty-e•g me usive o e R · Ak d p · · K d G d c · • A t 1892 £ th C £ G d H "tt" th egtstrateur van ten van e rovmCle aap e oe e 
omparu~s c . 0 e ape 0 ?0 ope,_ onu m~. e Hoop overeenkomstig de bepalingen van artikels acht en dertig 

last proVIso of sectwn forty-two of th~ said Ac~ whiCh proVIsiOns tot en met acht en veertig van de lllaatschappijen Wet 1892 van 
are heteby declared to apply mutatM mutandts. de Kaap de Goede Hoop, behalve het laatste voorbehoud van 

'galization 3. All acts and things done and all guarantees given or entered artikel tw~ en vetrti~ van genoem~e Wet, welke bepalingen mits 
f guaran- into by the company under and by virtue of the provisions deze mutat•s muta;tdM van toepassmg verklaard worden. 
es. of the said resolution bearing date the nineteenth August, 1913, 3. Aile handehngen en zaken gedaan e~ alle borgtochte.n Wettiglng 

and all matters in connection therewith are hereby confirmed, gegeven of aangegaan _door de maatschappij krac.htens en mt van borg
ratified, legalized and validated, and the company is hereby hoofde v~n de bepalingen van genoemd beslmt gedateerd tochten. 

crease of 
bjects of 
·mpany. 

indemnified in respect thereof. ?e negentiende dag van August~s 1913, en aile ~angelegenhe~en 
m verband daarmede worden mits deze bevestigd, bekrachtigd, 

4. In addition to the objects of the company set forth in the gewettigd en geldig gemaakt, en de maatschappij wordt mits 
said deed and embodied in the preamble to Act No. 20 of 1863 deze te dien aanzien gevrijwaard. 
(Cape of Good Hope), the object set forth in the said resolution 4. Behalve de oogmerken van de maatschappij vermeld in Uitbrelding 
bearing date the nineteenth day of August, 1913, shall be genoemde akte en opgenomen in de konsiderans van Wet No. 20 van ooll'Der· 
~deemed and is hereby declared to be one of the objects of the van 1863 (Kaap de Goede Hoop) wordt het oogmerk genoemd ken;.,~ 
company. · in voormeld besluit gedateerd de negentiende dag van ~Ja 0 ap· 

rt add . Augustus 1913, geacht en mits deze verklaard te zijn een van · 
0
'.:: .!end ~· The compal!-y shall ha~e the power by extraordmary reso- de oogmerken van de maatschappij. 

owers of lut.wn from tlme to time . to add to or amend ~he 5. De l\Iaatschappij heeft de macht om bij buitengewoon Macht om 
ompany. objects o~ the company, proVIded that any such resolu.twn besluit van tijd tot tijd de oogmerken van de maatschappij uit oogmerken 

shall reqmre to be confiri?ed by an order. of court and proYJ:ded te breiden of te wijzigen, met dien verstande dat elk zodanig van de 
further that such resolutwn shall be subject to the proviswns besluit bevestiginoo vereist door een order van het ho£ en n:~a~chap• 
of section t~ree of Act No. 20 of ~863 (qape of Good ~ope) as met dien verstande voorts dat zodanig be~luit onderworpen is b~i~:nteof 
to the fihng of such resolutwn vath the Regtstrar of a an de bepalingen van artikel ririe van Wet N 0 , 20 van 1863 te wijzigen 
Deeds of the Cape of Good Hope. (Kaap de Goede Hoop) ten aanzien van de indiening van zulk 

terprete.- 6. In this Act- een besluit bij de Registrateur van Akten van de Kaap de 
on of terms Goede Hoop. 

hort tttle. 

"The company" shall mean "The Eastern Province 6. In deze Wet- Woordbe· 
Guardian Loan and Investment Company." betekent "de maatschappij," "de Oostelike Provincie paling. 

"Sh h 1 " h 11 · d · Voogdij Lenings en Beleggings Maatschappij." 
are o der s a mean a person duly registere m the b t k t " d lh d " b h 1 k rl • 

b k £ th · 1 d h h e e en aan ee ou er een persoon e oor 1 ger~gi-
oo s o e company as entlt e to a s are or s ares t d · d b k d t h .. 1 h in the com an . s. reer m e oe en van e maa sc appiJ a s ger:? -

P Y tigd tot een of meer aandelen van de maatschappiJ. 
" Extraordinary resolution " shall mean a resolution betekent " buitengewoon besluit " een besluit genomen 

which has been passed by a majority of not Jess than door een meerderheid van minstens drievierde van de 
three-fourths o£ the shareholders, for the time being aandeelhouders alsdan stemgerechtigd zijnde en die 
entitled to vote, as may be present in person or by persoonlik tegenwoordig zijn of bij volmacht (in ge-
proxy (in cases where proxies are allowed) at any vallen waarin volmacht wordt toegestaan) op een 
duly convened general meeting of shareholders, and behoorlik belegde algemene vergadering van aandeel• 
voting as provided in clause xxx. of the said deed. houders, en die stemmen als bepaald in klausule xxx 

van genoemde akte. 
"The directors " shall mean the board o£ directors for the 

time being. 
betekent "de direkteuren" de in funktie zijnde raad van 

direkteuren. 
betekent "ho£ '1 de lraap de Goede Hoop l'rovinciale 

"Court" shall mean the Cape of Good Hope Provincial Afdeling o£ de Oostelike Di~trikten Plaatselike Af-
Division or the Eastern Distr~cts Local Division of deling van het Hooggerechtsho£ van Zuid Afrika. 
the Supreme Court o£ South Africa. 7. Deze Wet kan voor aile doeleinden worden aangehaald als Korte 

7. This Act may be cited for all purposes as the Eastern de Oos~_elik~.:r:r~vincie ":?ogd!j Lenings en Beleggings l\Iaat
Province Guardian Loan and Investment Company Amend· sch~ppij WI]ztgmgs, Vnjwarmgs en Verdere Bevoegdheden 
1?-ent, Indemnity and Further Powers, (Private) Act 1920. (Pnvate) Wet, 1920. 
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