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VAN 

11 MEI 1895 
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Zui~-Afri~aa~sc~~ R~~~~lie~ 

E. D}] 

Ne~erla~~sc~c Zui~·Afri~aa~sc~c S~oorwc~·Maatsc~a~~ij 

8E1'RF.FrE. ' DB 

een Delgingsfonds der 1eening 
groot~ 2.000.000, aan de Maatschappij 

verstrekt bij overeenkomst van 10 Mei 1893. 



'l'u:.;~,·hru dr Zuid-Afrikaanscha Republiek , in d1·zr. 

wri<'i-(Cil\1 oordigd door ha rl'n Bui I enge\\ onl'n (; l'lillll 

rn <lrlolma<"htiwll'll ~liJiistcr 

Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland , h;uull·

lPrul ill"C\'O]gr opdrac·ht \ an clc H1 !!l'l'l'lllg, \ 1'1''-1 rt>kt 

hij lliÎ'-sÎH~ \illl 2 ,\pril 1 !l:i 

1'11 

cl<\ Nederlandscha Zuid-Afrikaanscha Spoorweg
MaatschappiJ, 111 cl<•zt• n·ri<'!!Cil\1 oorchgd door ha ren 
l)iredeur 

R. W. J. C. van den Wall Bake 1'11 har1•n ChPf <11· 

Bnrran E. Bruchner , de laat t1 m ~·n···nkomst i!! \ rt ik PI 
l!l cl(']' ,'tatntl'n optr<·«lendr t<·r 11 nanging 11111 cll'n 

mrd<·<hrcdenr U. ,\. A . .\1 iclcl<·llx•rg, gt•dun•rul<• eliPus 

af11 c·zigheid, i~ hd volgPtHit• own·<·ngl'konH n: 

"' I(TIK~.I. I. 

Er r.al c•cn clclgiu~sfoncls gr.nmncl worden, ll'n Pi ruil' de 

\laahchappij in staat I<' ~ll'lll'n, om hart> ja:nlijbc·hP onko'

tenrekcning, voor cle atlo,.,.ing da hij mcn•enkomst 11111 I tl 

-'ll'i I !1:3, door elP Hcgrrrirw aan hnar ,·cr,trl'ktc :8 2.tltlll.Otlll 

(Twee millioen poncl . terling) met Cêll g ringt·r h<·clrag t<~ 

bel a,. ten, dan "aarto<' lij ancler-., te heginnen md het jaar 

1 !l0:3, zon gehouden lijn. 

,\ JtT. :!. 

Ik in \ rtikel :~ cl<'lCI' 01 cn·<·nkomsl g<'IIO!'llHic hl'hct•rclrrs 

van het foncl. zullen, t<· brgiun<·n mei het jaar 1 !10:3 <'11 tot 

dat het fond" hicrcloor "l'heel zal zijn uitgeput, t ·Ik •n jan• 
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zoodanig bedrng in gelds1rmll'(le aan de ~faatsrhappij vrr:<trrk

ken al noodig zal blijken, opdat, laatstgenoemde voor cle 

aflossing, waartoe zij uit voormelden hoofde jegens de Repu

bliek gehouden i~, behalve de intns~chen vrijgevallm ren tr, 

jaarlijks niet meer clan t :W.OOO.- (Twintig dnir.cnd pmul 

sterling) behoeve te betalen. 

ART. :3. 

De eigendommen van dit fonds zullen een afmnderlijk 

1·rrmogrn vormen, waarnm het lwhrl'r en de bc:·whikking, 

ter uitvoering van hetgeen bij deze oYereenkcnn:-~t is bepaald, 

gezamenlijk r.ullen toekomen aan den Regeeriugs-Commi sari,: 

in Nederland en aan de Directie der Maut:;chappij aldaar. 

ART. -±. 

In clnl foncls r.al ge~tort worclen het iu 1 1\!l:i \"OOI" toekom

stige allossing clicr leening gere ·ervecrcl bedrag van t I !l2·kUi.7 

(Xrgenticn duir.encl twee holl(lrrcl twee en veertig pond, zes 

tJhillinrr en 7 penee sterling). \'erder zal, inclic'n en voor 

zooverre cle uitslag van den dien~t der ::\laatsehappij, i u 

ccnig jaar clc uitclccling van een hoogcr elividenel dan aan clc 

aancleelhouclcrs door clc l{epnhliek wcm1 gewanrborg<l, moehl 

\\aar.chijnlijk makrn, tot hel jaar 1!10:3, tel ken~ voor hrt 

vaststellen der balans, op Yoorstcl \'1111 de M aat~ehappij, in 

ov<'rleg met den Hegeering:>-C'onnnissari:,; in Nrderland worden 

hepaald, hoeveel van de inkom~ten cl er M aab('ltappij in hd 
genoemde foncls zal worden gestort. 

,\RT. :'1. 

De eigcn<lommen van het fond~ zullen hij voorkeur worden 

belegd het7.ij in Obligalii;u der Htaat~Jecningen rau de ~nid

_\frikaan:;che Repuhlit'k, he!t:ij in anclrre door de Hcpubliek 

gegarandeerde Obligatii;u of .\andeelcn. 

De gchrcekte rente wordt bij hel fonds geYoegd. 

.. 



\RT. 0. 

lngeva I rle Hcw"ring cl er ZHitl-.\frikaau~dte HPpHblick ge

bruik maakt van het ha:u krachten~ .\rtikel 27 der C'onee~:-ie 

ran :2;) .luni l"l!lO toekomende re\'ht tot naa:-;ting, \t!rlrrlat 

ltet delgi1tg~fonds is uitgeput, zullen ter b ~chikkin1-! ckr 

Maa!,;cltappij worden gc-.tdd l:J% Yan hrt op drn tlaf! der 

naa;<ting in hrt fond~ aanwezigr brdrtf!, wa~tnan :> 0 '~ kn 

halr Yan !trt daarop rolg<'ll" dr :-ltatuten rler Maat"<'happij 

re<'htlwhhend hr.~tnnr en pcr,;oJwrl Clt 10 10 ten bate ran <lc 

aandeelhonrlct·~ komen, ten1 ijl rle orcriu:c :J% het eigendom 

worden <Ier Rep u hli<'k. 

,\ HT. Î. 

\oor clc bepaling \:lll het geJltirlrlPI<ll' di' icl<'JHl dt•r laaMe 

dril' jaren \rlr)r <lt• naast in!-{ zal I Oû/0 ran hrt in dir· j.m·n 

uit dt• inkom~l.t n cln Maat-.chappij in het clel••ingsfowl~ gt•
s!orl <' I welrag ab gen•st'l'l rPr<l <1 i virleucl wonlcn h~·ehmt 11 tl en 

mit,-dit·n word!'n g<•tdd bij lwt aan <Ie aanclcl'llwudl'r~ uvl'r 

die jaren toegekende diridt•JH!. 

(;t•daan l'll in rluplo !!<'lt·t~kl'JHI I!' 

11 ~fei 1 S\J5. 

s hr&fenha~""e 
\m terdam op hedt•n 

"\ rtlt-r!our/.w·lw Zlliri-.Jfrikao/l.lf'ltP 

'fWII/'tCI'f/- l[a(t/.sdtapp(l. 

!D~ ~ittcli~ 

(!rt.) \ \X DE:\ \\ \ L L 11 \I" E. 
(gd.) 1•:. BIU ('1!1 I·~H. 

/h fl••il.-llffl'lrone (o·:out t-Il (,,.rol-

7tlar/ili:Jdt• llini.f,·r dt'r 

~ .. i~-. f•ih'""'f'&~ :i1'r"r,f;,k 

ftJt·f .; BI-:EL \ I.;HTS 
Y\1 . BLOI\1,\. ll. 
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