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- PRIME MINISTER’S DEPARTMENT... 

The following Government Notice is published for: general. 
information: ° 

H. GORDON WATSON, 

Secretary to the Prime Minister. 

Prime Minister’s Office, 
Cape Town. 

———_ = 

No. 960.] {27th June, 1921. 

T is notified that- His Royal Highness the Governor- 
General has been pleased to assent to the following 

Acts, which are hereby published for general information : — 

No. 20 of 1921: Transvaal Liquor Licensing Ordinance 
. (1902) Amendment Act, 1921... — il 

"No. 21 of 1921: “Railways and Harbours Unauthorised 
Expenditure (1919-20) Act, 1921 ili 

No. 22 of 1921: Unauthorised Expenditure (1919- *0) 
Act, 1921... lv 

a PAGE 
Government Notice No. 961 _ we wee wee? v 

Government Notice No. 962... we wee vee vo 

Government Notice No. 963 we bees wet wee vi 
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DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 

De _ volgende Goevernements-kennisgeving wordt ter 
: algemene informatie gepubliceerd. 

H. GORDON WATSON, 
Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
- ' Kaapstad. 

‘No. 960.] 27 Junie 1921, 

LUEBMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Koninklike 
Hoogheid de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn - 

goedkeuring te hechten aan de volgende Wetten, welke 
hiermede ter algemene informatie gepubliceerd worden: 

; BLADZ.. 
No. 20 van 1921: Transvaalse Dranklicentie Ordon- ~ 

nantie (1902) Wijzigingswet, 
1921. iL 

No. 21 van 1921: Spoorwegen en Havens Ongeautori- 
seerde Uitgaven (i919- 20) Wet, 

m, 1921 Le ii 

No. 22 van 1921: Ongeautoriseerde Vitgay en -asis. 
a 20) Wet, 1921... . iv 

. . ; BLADZ. 
Goevernements Kennisgeving Nc. 961 ... we wee Vv 

Goevernements Kennisgeving No. 962 6. tae v 

Goevernements Kennisgeving No. 963 ... wee wee 7 OVE
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Amendment, 

| thirty-five, 
S) Ordinance 

No. 32 of 
1902 (Trans- 
vaal). 

f premises 
1 which have 

S| ceased to be 
‘| within a 
| township. 

.| Amendment, 
+ of section 
:|. forty-eight of 
4 Ordinance 

S| No. 32 of 
| 1902 .(Trans- 
“) vaal). 

| Short title. . 

   
   
   

   

  
    

No. 20, 1921. 

ACT - 
To "amend. sections thirty-five and forty-eight of. 

amendments thereof in relation to licensed pre- 
mises on public.roads and outside townships and 
to the punishment:.of the offence of being. in un- 
lawful possession of liquor. 

  

  

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 :— : woe 

- 1 Section ‘thirty-five of the Liquor, Licensing. Ordinance, 

“Provided further that, notwithstanding anything to 
the contrary in this section contained, a hotel liquor licence 
may be granted or renewed in respect of premises situated 
at any spot on any public road, on it being proved to the 
satisfaction of the Licensing Court that a liquor licence 
was held in respect of such premises both before the 
commencement of this Ordinance and on the first day of 
January, 1920.” ‘ 

| Licensing of 2. Notwithstanding anything contained in the said section!” 
thirty-five or in any other provision of the said Ordinance or 
in any other law, if a licence under'the said Ordinance, grante 
1m respec 

No. 20, 1921}: 

WET. 

acht en veertig van Ordonantie No. 32 van 1902 
(Transvaal) en wijzigingen daarvan betreffende 
gelicentieerde percelen aan openbare paden en 
in buitendorpen. en de straf voor de overtreding 
van het onwettig in bezit zijn van drank. 

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

als volgt :— , oO 

[- 1, Artikel wij en dertig van de Dranklicentie Ordonantie, 
1902, van de Provincie Transvaal, wordt mits deze: gewijzigd 

of section. 190%, of thé Province of the Transvaal, is hereby amended by/door aan het einde daarvan de.volgende woorden toe te voegen :— 

the addition thereto at the end thereof of the following words :— “ Met dien verstande voorts dat, niettegenstaande tegen- 
overgestelde bepalingen’ van dit artikel, een hotel drank- 

. licentie kan worden toegekend of vernieuwd ten aanzien 
van een perceel gelegen op een plek aan een openbaar 
pad wanneer ten genoegen van het Licentiehof bewezen 
wordt dat een dranklicentie zowel voor de invoering 
‘van deze Ordonantie als op de eerste dag van Januarie 
1920 gehouden werd: ten aanzien van.dat, perceel.” 

2, Niettegenstaande het bepaalde van genoemd artikel 
uf.en dertig of van een andere bepaling van de genoemde 
rdonantie of van een andere wet kan, indien, een licentie,’ wit 

aikrachte van genoemde Ordonantie ten aanzien van een perceel gelegen zijn 
+ of premises while those premises were within a town-|boegekend, terwijl het perceel binnen een dorp gelegen was in een dorp. 

ship, is in existence immediately prior to the date when the bestaan heeft onmiddellik voor de datum waarop het algemene 

or to grant a:similar licence in respect of the same premises. 

8. Section forty-eight of the said Ordinance is hereby, 
amended by the addition at the end of. the section of the 
words “or to a fine not exceeding fifteen pounds.” 

4, This Act may be cited for all purposes as the Transvaal 
Liquor Licensing Ordinance, 1902, Amendment Act, 1921. 

- general plan of that township is cancelled; it shall be plan yan dat dorp ingetrokken wordt, die licentie vernieuwd wor- 
- lawful, notwithstanding that the premises have, by the can- 
cellation ceased to be within a township, to renew such licence 

den of een dergelijke licentie ten aanzien van hetzelfde perceel 
toegekend worden, niettegenstaande dat het perceel door die 
intrekking niet meer binnen een dorp gelegen is. 

3. Artikel acht en veertig van genoemde Ordonantie wordt 
hierbi] gewijzigd door aan het einde van het artikel toe te 
voegen de woorden ‘ of met een boete van hoogstens vijftien 
pond.’ . 

14, Deze Wet kan voor alle doeleinden. worden aangehaald 
als de Transvaalse Dranklicentie Ordonantie, 1902, Wijzigings- 
wet, 1921 

  

; Tot -wijziging | van artikels vijf en dertiz en 
Ordinance No. 32 of 1902 (Tyansvaal) and) | 

Wijziging 
van artikel 
vigf en dertig , 
van : 
Ordonentie 
‘No. 32 van 
1902 (Trans- 
vaal). . 

         
Het licon- 
tieren van 
percelen die 
niet meer 

Wijziging’ 
van artikel 
acht en veertig 
van. Ordo- 
nantieNo, 32 @ 
van 1902 
(Transvaal): © 

Korte titel.
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No. 21, 1921.] 

ACT. 

No. 21, 1921.] 

WET 
To apply'a further sum of money for the purpose of Tot aanwending ‘van een verdere som “gelds tot dek- 

meeting certain unauthorized expenditure in- 
ed the curred during the: financial year which end 

thirty-first day of March 1920. 

E IT ENACTED by the. King’s Most. Excelient Majesty. 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

Railway aid 1. The railway and harbour fund is hereby charged with 

_ king van zekere niet geautoriseerde. uitgaven in . 
het financiéle jaar dat geeindigd is op de een en 
dertigste dag van Maart 1920)" """” 

  

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

als volet :— . me 

1. Het spoorweg en havenfonds wordt mits ‘deze, belast gnocrweg on 
Harbour the sum of one hundred and sixty-seven thousand five hundredjmet de som van een honderd zeven en. zestig' duizend -vijf kavenfonds 

fund d and thirty-eight pounds seventeen shillings and sevenpence tolhonderd acht en dertig pond zeventien’ shillings’ en. zeven belast;met 

£167 538 17s, meet certain expenditure over and above the amounts appro-lpennies tot dekking van zekere uitgaven boven ‘de’ bedragen 12838 Vs, 

7d. in priated for the service of the financial year which ended thelbeschikbaar gesteld voor de dienst van het- financiéle’ jaar,. dekkine vari 

respect of thirty-first day of March, 1929. Such expenditure is set forthidat gedindigd is op de een en dertigste dag van Maart’ 1920. uitgaven 
expenditure in the Schedule to this Act and is more particularly specified 
of year 1919- 

on page 67. of the Report (which has been submitted to Par-worden-omstandiger omschreven. op bladzijde 75 van het (aan 
over het jaar Die uitgaven zijn opgenomen in'de Bijlage tot deze Wet en oyeg oe 

Auditeur-Generaal in zake de rekeningén over dat jaar. 

20. : 
; liament) of the Controller and Auditor-General on the accounts|het Parlement voorgelegd) Rapport van de Kontroleur en 

for that year. | 

Short title. 9, This Act may be cited for all purposes as the Railways 
and Harbours Unauthorized Expenditure (1919-20) Act.lals de Spoorwegen en. Havens Ong 

1921. 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald : gen 
eautoriseerde Uitgaven 

Korte titel. 

(1919-20) Wet, 1921. : . oa uo 

‘Bijlage. 
  

  

  

  

    
‘ 

Schedule. 

Service. ‘ Amount. , Dienst. | Bedrag. 

i ‘£8. a , ] £ ad 
_Railways—Revenuo Services 99,451, 3 10 ISsoorwegen—Inkomsten Diensten 99,451 3 10 
Harbours—-Revente Services. 7 23,779 i 9 |Havens—Inkomsten Diensten 23,779 7 0 
Steamships—Reveie Service? | 44,308 6 9 Stoomst hepen—Inkomsten Diensten 44,308 6 9 

‘ | £167,538 17 7 -- ' | £167,538 17 
. \ 
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No. 22, 1921.] No. 22, 1921.] 

To apply a further sum of money towards the service/fot aanwending van een verdere som. gelds voor de 
' of the financial year ended on the thirty-first day dienst van het financiele jaar geeindigd op de een 

of March, 1920, for the purpose of meeting and en dertigste dag van Maart 1920, ter bestrijding 
covering certain unauthorized expenditure. en dekking van zekere ongeautoriseerde uitgaven. | 

/PE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, Fis 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 :—~ co als volet :— ‘ - , ee 
oy 1. De Schatkistrekening van de Unie wordt ‘mits deze gchatkist Exchequer A. The Exchequer Account of the Union is hereby charged belast met de som van drie en veertig duizend: een en zestig Rekening . 

Accouns vith with the sum of forty-three thousand and sixty-one pounds pond twaalf shillings en negén pennies tot dekking van, zekere belast met - charged v : Bl ines pos : : oe % ‘ 3 £43,081 twelve shillings and ninepence, to, meet certain expenditure uitgaven boven en behalve de bedragen ‘beschikbaar gesteld ee oot 198, 9d. over and above the amounts appropriated for the service voor de dienst van het financiéle jaar dat geéindigd is op de 
of the financial year, which ended on the thirty-first day 
of March, 1920.. Such expenditure is set forth in the Schedule 
to this Act and is more particularly specified on page 331 

- of the Report.(which has been submitted to Parliament) of 
the Controller and Auditor-General on the accounts of the 

said financial year and in.the First Report of the Select Com- 
mittee on Public Accounts, 1921. 

2. This Act may be cited for all purposes as the Unauthorized Short title, 0 
Expenditure (1919-20) . Act,. 1921. 

een en dertigste dag van'Maart 1920. Deze uitgaven worden 
aangegeven in de Bijlage van deze Wet'en worden: nader 
omschreven op bladzijde 353 van het (aan het Parlement 
voorgelegd) Rapport van de Kontroleur en Atiditeur-generaal 
over de Rekeningen voor gemeld financiéle jaar en in: het 
Kerste Rapport van het Gekozen Komitee voor Openbare 
Rekeningen, 1921. — . Dep ; - 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Kor te titel. 
als de Ongeautoriseerde Uitgaven (1919-20) Wet, 1921. 

  

  

  

        

  

    

Schedule. Bijlage. 

No. of . - No. van 
Vote. _ Service, , Amount, Begro- Dienst. Bedrag. . 

tingspost. |* ‘ iv 

(On Revenue Account.) ; Lo 
: , £ sd. (Op Inkomsterekening:) a. 8 Mines and Industries 110 15 7 £ s.d. 
9 Higher Education 1,104 11 3 8 Mijnwezen en Industrieén 110 15 7 

12 Pensions soos 17,367 9 2 9 Hoger Onderwijs .. 1,104 11 3 
15 Miscellaneous Services 646 17 3 12° Pensioenen °°... 17,367 9 .2 
20 Superior Courts 4,085 15 1 15 Diverse Diensten .. 646 17 3 
22 Police... 12,641 7 4 20 -Hogere Hoven 4,085 15 1 24 | Interior . 1 0 0 22 Politie oe 12,641 7 4 
25 ‘Public Health a . ve . 1,163 17 2 24 Binnenlandse Zaken 100 
26 Mental Hospitals and Leper Institutions. . 26.15 6 25 Openbare Gezondheid .. .. 1,163 17 2 
28 Public Works . : ce 5,913 4 5 26 Geesteskranken Hospitalen en Melaatsen 

— Gestichten . . : 2615 6 
Total + | £43,061 12 9 28 Publieke Werken .. 5,918 4 5 

Totaal £43,061 12 9   
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PRIME -MINISTER’S DEPARTMENT. 

THE following Government Notice is published for general 
information. , , 

co ‘H. GORDON WATSON, . 

' Secretary to the Prime Minister. 

Office of the Prime. Minister, 
Cape Town. ~ . 

No. 961.] [27th June, 1921. 

AT an Investiture held at Government House, Cape Town, 

on Wednesday, the 15th June, His Royal Highness the 

- Governor-General, on behalf of His Majesty the King, conferred 

the honour of Knighthood upon the Honourable A. BRownz, 

C.M.G., C.B.E., 1.8.0., and invested him with the Insignia of 

a Knight Commander of the Most Excellent Order of the 

British Empire.. His Royal Highness also presented to the 

undermentioned ladies and gentlemen the Insignia of the 

various classes of the Order of the British Empire to which 

they have been appointed :— - oo 

Commander of the Civil Division,.of the Most Excellent-Order of. 

the British Empire: 
C. W. Grovanetir, M.L.A. 

Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of 

the British Empire : 
Captain L, B. Murray. 

Officer ‘of the Civil Division of the Most Excellent Order of the 
* British Empwe : a 

Mrs. P. H. Murray. 

“Mrs. A. C. Murray RAWBONE, 

Dr. C. T. ANDERSON. 

D. M. Brown, M.E.A. 

Member of the Civil Division of the Most Excellent. Order of the 

British Empire : 
oo Mrs. K. A. Kemsuey. 

‘Mrs. M. E. Satmon. 

T. H.. Moraan. 

R.. Scort. 

DEPARTMENT OF FINANCE. 

THE following Government Notice is published for general 
information. ; = ; 

E. H. FARRER. * | 
Secretary for Finance. 

Treasury. , 

No. 962.] 

General B. G. L. Ewsnry, D.S.0., has been appointed Director 
of the Government Wool Advances Scheme in terms of Clause 

Two of the regulations published under Government Notice 

- No. 963 of 27th June, 1921. 

The address of the Director is P.O. Box 378, Port Elizabeth, 
to whoni all communications regarding the scheme should be 
addressed. 

~ 

  

[27th June, 1921.: 

IT is hereby notified for general information that Brigadier-     

DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 

4 

DE volgende Goevernementskennisgeving wordt hiermede 

ter algemene informatie gepubliceerd. 

H. GORDON WATSON, 
Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van. de Rerste Minister, 
Kaapstad. 

No. 961.] [27 Junie 1921. 

OP een Investituur te Goevernements-huize, Kaapstad, op 
Woensdag, 15 Junie gehouden, deelde Zijn Koninklike Hoogheid 
de Goeverneur-Generaal de Waardigheid van Ridder uit aan 
ZEd. Gestrenge A. Browne, C.M.G., C.B.E., L8.0., en_be- 
kleedde hem met de Orde-tekenen van Ridder-Kommandeur 
van de Orde van het Britse Rijk. Zijn Koninklike Hoogheid 
overhandigde ook aan de volgende dames en heren de Orde- 
tekenen van de verschillende klassen van’de. Orde yan het 
Britse Rijk aan hen toegekend :— , 

Kommandeur van de Civiele, Afdeling ‘van de Orde van het Britse 
Rijk : 

C. W. Grovanertt, LV. 

Officier van de Militaire Afdeling van de Orde van het Britse Ruyk: 

S ‘Kapitein L. B. Murray. , 

Officier van de Civiele Afdeling van de Orde van het Britse Rijk : 

Mev. P. H. Murray. 

Mev. A. C. Murray RawBone. 

‘Dr. C. T. ANDERSON. 

D. M. Brown, L.V. 

Lid van de Civiele Afdeling van de Orde van het Britse Ryk : 

Mev.. K. A. Kemsuey. 

Mev. M. E. Satmon. 

T. H. Morean. 

‘R. Scorr. 

  

DEPARTEMENT VAN FINANCIEN. 

DE volgende Goevernementskennisgeving ‘wordt ter alge- 
mene informatie gepubliceerd. 

E. H. FARRER,» 
Sekretaris voor Financién. 

- Thesaurie. 

No. 962.] [27 Junie 1921. 
‘HIERMEDE wordt ter algemene informatie bekend gemaakt 

dat Brigadier-Generaal B. G. L. Ensurn, D.S8-0.. aangesteld is 
- als Direkteur van het Goevernements Wol Voorschotten Schema 
overeenkomstig Klausule Twee van de Regulaties gepubliceerd 
onder Goevernements kennisgeving No. 963 van 27'Junie 1921. 

Het adres van de Direkteur is P.K. Bus 378, Port Elizabeth, 
aan wie alle korrespondentie met betrekking tot het schema 
moet gericht worden.
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DEPARTMENT OF FINANCE, 
THE following Government Notice is published ‘for general 

information. 
ee E. H. FARRER, 

Secretary for Finance. - 
Treasury. 

No-.963.] [27th June, 1921. 
REGULATIONS PROVIDING FOR CASH ADVANCES 

' AGAINST ‘WOOL AND MOHAIR. - 

IT.is hereby notified for general information that in order 
to meet the situation caused by the stagnation of the European 
Market for Wool and Mohair, the Union Government has com- 
pleted, a scheme whereby cash advances ‘may be applied for to 
their bankers (being the National Bank of South Africa, 
Limited, the Netherlands Bank of South Africa, ‘or the 
Standard Bank of South Africa, Limited), by owners of 

- wool and mohair grown within the Union, Basutoland and 
South-West Africa Territory, and deposited in warehouses 
at the following centres, viz., Cape Town, Port Elizabeth, East 
London, Durban, King William’s Town and Mossel Bay. 

1. Subject to these regulations application for cash- advances 
may be made by or on behalf of owners of wool and/or.mohair 
ou the following basis :— 

(1) Against mohair on net weights :— 

advance not exceeding 12d. per Ib.’ 
(b) For winter kids, in accordance with. its quality, an 

.. advance not exceeding 84d. per lb. So, 
(c) For summer firsts, in accordance with its quality, an 

advance not exceeding 6d. per Ib. 
(4) For winter firsts and all other descriptions of mohair, 

such as Basutos and O.F-.S., in accordance with its 
quality, an advance not exceeding 4d. per Ib. 

(2) For summer kids, in accordance with its quality, an 

For the present no’ advances will be granted in respect 
of classes (a) and (8). 

No advances will be granted on locks or greys. 

(2) Against net weight of wool shorn between Ist August, 
1920, and 31st July, 1921: oo 

(a) For grease wool an advance of 50 per cent. of the prices 
quoted for the different types on the basis of clean 
scoured wool in the undermentioned Schedule. 

SCHEDULE oF ‘TypEs or Woon anp AVERAGE Pre-war CLEAN 
Scourrep Prices Patp For such Typzs, 

Lypes.. 
Pre-war prices 

per clean 
scoured Ib. in 

. . ‘ pence, 
1. Superior. Kaffrarian skirted combings and 

slmilars te ae be ee 30 
2. Superior Kaffrarian shorts skirted 6 to 8 . 

-months and similars . ot . QD 
3. Extra super long skirted oe a .. 254 . 
4. Super combing .. we .. a . 234 
5. Average combing, 10 to 12 months .. .. 224 
6. Inferior.combing, 9 to 12 months .. . 202 | 
7. Medium, 8 to 9 months . . 184 
8. Good shorts, 6 to 8 months .. . . 20 
9. Average shorts, 6 months .. .- + 18 

10. Inferior shorts... Lees . 15 
11. Super Natives .. . te ee 18 
12. Medium Natives and Basutos.. .. . ‘163 
13. Inferior Natives and Basutos =~... 144 
14. Bellies, combing . . . . 18 
15. Bellies, medium and mixed .. .. 14 
16. Locks and pieces a . . . 12 

For the present rio advances will be granted in respect of 
Classes 1, 2 and 3. 

  
  

DEPARTEMENT VAN- FINANCIEN. 

DE volgende Goevernements kennisgeving wordt ~ ter 
algemene informatie gepubliceerd. 

: H. H. FARRER, 

Thesaurie. Sekretaris voor Financién. 

No. 963.) [27 Junie 1921. 

REGULATIES VOORZIENING MAKENDE ‘VOOR KON- 
TANTE VOORSCHOTTEN TEGEN WOL EN ANGORA- 

HAAR. 
HIERMEDE wordt ter algemene informatie bekend -ge- 

maakt dat, ter tegemoetkoming van de positie veroorzaakt 
door de slapheid van de Europese markt voor Wol en Angora- 
haar, de Unie Regering een schema ontworpen heeft waaronder 
er voor kontante voorschotten applikatie kan gemaakt worden 
bij hunne bankiers zijnde de Nationale Bank van Zuid-Afrika, 
Beperkt, de Nederlandse Bank van Zuid-Afrika, of de Standard 
Bank van Zuid-Afrika, Beperkt, door eigenaars van wol en 
Angorahaar voortgebracht in de Unie, Basutoland en het Zuid- 
West Afrika Grondgebied en afgeleverd in pakhuizen ‘op de 
volgende middelpunten, namelik, Kaapstad, Port Elizabeth, 
Oost Londen, Durban, Kingwilliamstown en Mossel Baai. 

1. Behoudens deze regulaties kan applikatie voor kontante 
voorschctten geniaakt worden door of namens eigenaars van 
Wol en/of Angorahaar op de volgende basis :-— 

(1) Tegen Angorahaar op netto gewicht : 

(2) Voor zomer lamswol, overeenkomstig’ kwaliteit, cen 
voorschot niet te bovengaande 12d. per pond. 

(6) Voor winter lamswol, overeenkomstig kwaliteit, een 
voorschot niet te bovengaande 84d.. per pond. 

(ec) Voor zomer “ firsts’ volgens kwaliteit, een voorschot 
niet te bovengaande 6d. per pond. 

(d) Voor winter “ firsts ’’ en alle andere soorten Angorahaar 
zoals Basutos en O.V.S. volgens kwaliteit, een voorschot 
niet te bovengaande 4d. per pond. 

Voor het tegenwoordige zullen geen voorschotten gedaan 
worden ten aanzien van klassen (a) en (b). . 

Geen voorschotten zullen gedaan worden op zomer of 
winter lamswol, lokken of grijs. 

(2) Tegen netto gewicht van wol tussen 1 Augustus 
1920, en 31 Julie 1921. geschoren :—- 
(4) Voor vetwol een voorschot van 50 percent van de prijs 

genoteerd voor de verschillende typen op de basis van 
schoon gezuiverde wol in de ondervermelde schedule. 

SCHEDULE VAN TYPEN VAN WoL EN GEMIDDELDE VOOR-DE- 

OORLOG SCHOON GEZUIVERDE PRIJZEN BETAALD VOOR 
ZODANIGE TYPEN. 

. Lypen. 
_ Voor-de- 
Oorlog . 

prijzen per 
schoon ge- 

zuiverd pond 
. in pennies, 

1. Super. Kaffer afgerande kamwol en dergelijken 30 
2. Super. Kaffer kort afgerande 6 tot 8 maanden 

en dergelijken =... ee ae 22 
3. Ekstra super lang afgerande .. .; . 254° 
4. Super. kamwol .. .. . . . 234 
5. Gemiddelde kamwol, 10 tot 12 maanden .. 224 
6. Inferienre kamwol, 9 tot 12 maanden a 205 
7. Middelmatige, 8 tot 9 maanden ~- .. . 184 
8. Goede kortgeschoren, 6 tot 8 maanden ~ .. 20 
9.. Middelmatige kort geschoren, 6 maanden .. 18 

10. Inferieure kort geschoren . .. . 15 
11. Super Naturellen _ . +. .. 18 
12. Middelmatige Naturellen en Basutos . 164 
13. Inferieure ‘Naturellen'en Batutos  .: . 144 
14. Penswol, kamwol . + .. . 18 
15. Penswol, middelmatige en gemengd ... . 14 
16. Touwtjesachtig en stukjes .. | .. . 12 

Voor het tegenwoordige zullen geen voorschotten gedaan 
worden ten aanzien van klassen 1, 2 en 3.  
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Coarse anp CoLouKED. | 

Pre-war price 
per gréase Ib. 
"in pence. 

. Ly pes. ‘ 

- 17. White coarse grease -. . . UU 
18. Coarse and coloured grease .. 4" 
19. Coarse and coloured.kempy grease, proportionately less. 

Nore.—The advance will be given on the grease. price 
arrived at by the valuator after multiplying the clean scoured 
price of the type quoted above by the estimated clean yield 
per 100 lbs. of wool and dividing ‘the result obtained by 100. 
For instance:if the wool on which an advance is required falls 

under type 4 (the prevailing type) and is estimated to yield — 
37 per cent. (the average yield of South African wools) of clean 
scoured wool, the grease price will. be 37 times 234d. (being 
the clean scoured price for a type 4 wool as quoted in ‘the above 
schedule) divided by 100 which will give a. grease price of 
8.69 pence per Ib. and 50 per cent. of that price will mean 
4.345d. per grease lb. which the owner will be able to. obtain 
as an advance on such.a type of wool. 

In respect of all valuations under. this clause a. deduction. 
of from 4d. per Jb. upwards will be made for all seedy. and 
burry wools. 

(6) For scoured wools, 50 “pet cent. will be advanced of the 
clean scoured prices quoted in the abovementioned Schedule 
in respect of Merino. ‘Types. 

In respect of coarse and coloured types of scoured wool. the 
advance will be 50 per cent. of the following prices for the 
different types quoted :— 

ft Types. _ «Pence. . 

Crossbr ed ow. ve as Le. . 138 
, White coarse - .. wee “dl 

Greys os Le . an 11 
Blacks mo, . .. - il 
Coarse and coloured Q . 9 

White-- kempy 
Coarse and coloured kempy gree of kemp or fault 

rbut not exceeding 
7d. : 

Advances will only be given. on scoured wools which have 
been washed prior to the 30th June, 1921. Advances on wool 
intended to be scoured subsequent to that date must be obtained 
whilst the wool is still in the grease. 

Notr.—In arriving at the valuation of the clean scoured. 
wools for the purpose of calculating the advance, a. deduction. 
will be made for seedy. or burry wools or for deficient scouring. 

No advance shall be granted to owners of wool or mohair 
(@) on which advances have already been obtained from other 
sources, unless -existing pledges or liens on such produce are 
liquidated and the produce is deposited and’ hypothecated , in 
terms of these Regulations, or (6) for which in the opinion of 
the Director there is a satisfactory market. 

2. The Government will appoint a Director who will: be 
charged with the duty of administering the scheme and of. 
applying these regulations. 

3. Government Agents will be appointed at each of the 
abovementioned centres, to receive, value and store all wool 
or mohair dealt with under this scheme, in accordance with 
the usual trade practice at such centres. Only persons or firms 
already established in this particular trade will be eligible for 
appointment as Government Agents and their selection will 
be subject to compliance with such conditions, including the 
provision of adequate security, as the Director may prescribe. 
Notification of the appointment of Government Agents will be 
made from time to time in the Government Gazelte. No person 

  

In proportion to de- 

  

REWE EN GEKLEURDE. : 
Se Voor-de-Oorlog. 

prijs per. 
vetwol pond 
in pennies. ' 

Typen. 

17. Witte ruwe vetwol ... tes ) 
18. Ruwe en gekleurde vetwol  ... . 4 
19. Ruwe en gekleurde groye vetwol, naar even- 

redigheid minder 

“Nora.-—Het: voorschot zal gedaan worden op.de prijs voor 
vetwol die door de schatter zal verkregen worden na ver- 
menigvuldiging van de schoon gezuiverde prijs van de. type 
bovengenoemd door de geraamde ‘schone opbrengst per honderd 
pond wol en het verkregen resultaat te delen met 100. Bijvoor- 
beeld, indien de wol waarop een voorschot verlangd ‘wordt 

valé onder type 4 (de heersende type) en geraamd wordt 37: 
percent op te brengen (de gemiddelde ‘opbrengst van Zuid- 
afrikaanse wol), zal de prijs voor vetwol zijn 37 maal 234d. 
(zijnde de schoon gezuiverde prijs voor een type 4 wol zoals in 
bovenstaande schedule genoteerd) gedeeld met 100 dat’ een prijs 
voor vetwol van 8-69d. per pond zal geven en 50 percent van 
die prijs zal betekenen 4: 345d. per pond vetwol, die de eigenaar. 
zal kunnen verkrijgen als-een voorschot op zodanige type wol. 

Ten aanzien van de waarderingen onder deze klausule, zal 
een korting van 4d. per pond en meer gemaakt worden voor 

‘alle zaad- en klitswol. 

(b) Voor gezuiverde wol, “zal 50 percent voorgeschoten 
_ worden van de ptijzen voor schoon gezuiverde in boven- 

. gemelde schedule genoteerd ten aanzien van Merino 
typen. 

Ten aanzien van ruwe en gekleutde typen. van: gezniverde 
wol, zal het voorschot zijn 50 percent van de.volgende prijzen 
voor de verschillende typen genoteerd :— 

/ Typen. Pennies. 

Gekruist . .. a cee 13 
Witte Ruwe .. Le eee 1] 
Grijs me. se . _ “11 
Zwart .. : a . ae ae 

Ruwe en. Gekleurde wees .. 90 

( Naar eventedigheid van 
Witte Grove ~ graad van erofheid of 
Ruwe en. Gekleurde. Grove gebrek doch niet te 

hovengaande. 7d. 

Voorschotten zullen slechts gegeven worden op yezuiverde 
wol die gewassen zijn véér 30 Junie; 1921.. Voorschot op wol 
die- bedoeld wordt gezuiverd- te worden na die datum moet - 
verkregen worden terwijl het nog vetwol is. 

Nota.—Om tot de waardering van de schone gezuiverde wol: 
voor het doel van de berekening van het voorschot te geraken; _ 
zal er een korting gemaakt worden voor zaad- of klitsige wol 
of voor gebrekkige zuivering. 

Geen voorschot zal gedaan worden aan eigenaars van wol 
_ of Angorahaar, (a) waarop voorschotten reeds verkregen Zljn- 

uit andere bronnen, tenzij bestaande panden of pandrechten 
op zodanige produkten gelikwideerd zijn, en de produkten:, 
afgeleverd en gehypothekeerd worden in termen van deze « 
Regulaties, of (6) waarvoor er naar het oordeel van de Direkteur. 
een bevredigende markt is. 

2. De regering zal een Direkteur aanstellen die belast zal’ 
worden met de plicht van het beheer van het schema en van de 
toepassing van deze regulaties. 

3. Goevernements Agenten zullen aangesteld worden op. ‘elke 
van de bovengenoemde middelpunten, om alle Wol of Angora- 
haar onder dit schema behandeld, in ontvangst te nemen, te 
waarderen en op te bergen; overeenkomstig het gewcon handels- 
gebruik op zodanige middelpunten. Slee hts personen of firma’s. 
recds in de handel gevestigd zullen verkiesbaar zijn voor aan-— 

_ Stelling als Goevernements Agenten en hunne verkiezing zal 
onderworpen zijn aan aakoming van zodanige voorwaarden, 
insluitende de verschaffing van genoegzame sekuriteit, al naar 
de Direkteur mag voorschtijven. De aanstelling van Goeverne- 
ments Agenten zal van tijd tot tijd bekend gemaakt worden 
in de Staatskoerant. Niemand zal als Goevernements Agent
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shall act as a Government Agent or depository in respect of 
any produce of which he is the owner. 

4. Owners desirous of ‘taking advantage of this scheme 
will. be required to ‘signify their acceptance of the terms and 
conditions governing the scheme by completion of a form on 
the lines of Schedule “A” to these regulations. This form 
must be sent to the Government Agent with whom the produce 
is stored’or to whom it is being despatched for disposal. 

5. In due course after the receipt into his warehouse of any 
produce under this scheme the Government Agent will issue 
to the owner of the produce a warrant in the form of Schedule 
B to these regulations, which will enable the owner aforesaid 
to apply to his Banker (being either the National Bank of 
South Africa, Limited, the Netherlands Bank of South Africa,’ 
or the Standard Bank of South Africa, Limited) for’ an 
advance equivalent to the amount stated in such warrant, 
less (1) interest.as laid down in Section 12, (2) any railage 
charges paid by the Government Agent on the produce and 
(3) any costs of remitting the amount of such charges to the - 
agent aforesaid. 
When the Bank makes an advance to the owner, the owner 

shall complete the undertaking at the foot of-the warrant 
and surrender the warrant to the Bank. 

The Bank making an advance will at once notify the fact to 
the Government Agent who issued the produce warrant, and 
the Government Agent shall thereupon carefully note the 
transaction in his records of the produce in question. In’ 
the case-of any other change of ownership in the produce 
warrant the same procedure shall be observed. 

6. The Bank when surrendering any such warrant shall 
cancel the same by duly endorsing on the face thereof the fact 
that the advance made in respect. of the warrant has been 
repaid and all Bank charges in connection therewith have been 
met. 

7. Government Agents shall maintain proper books, regis- 
ters and accounts of all transactions undertaken by them 
under this scheme, and such-books, registers and accounts, and 
also the Government Agents’ stores and warehouses, shall, at 
all convenient times, be. open to inspection by the Director or 
a person authorised by him. , 

8. Government Agents shall render to the Director in charge 
of the scheme on the 15th day and at the end of each month on 
forms to be supplied for the purpose a statement giving the 
‘following particulars, or such other as may be reqnired from’ 
time to time :— 

(a) In respect of advances granted : 
  

  

                  
  

of bewaarder optreden . ten aanzien van enige’ produkten 
' waarvan hij de eigenaar is. 

' 4. Higenaars die verlangen zich te bedienen van dit schema 
moeten hun aanname van de termen en voorwaarden van het 
schema .te kennen geven door ondertekening van een vorm 
volgens Schedule “A” van deze regulaties. Deze vorm 
moet ‘aan de Goevernements Agent gezonden worden bij wien 
de produkten opgeborgen worden! of aan wie die voor verkoop 
verzonden worden. 

5. Ten behoorlike tijde, na ontvangst in zijn pakhuis, van. 
enige produkten onder dit schema, zal: de Goevernements 
Agent aan de eigenaar van de produkten een bewijs uitreiken 
in de vorm van Schedule ““B” bij deze Regulaties, die de 
eigenaar voormeld in staat stellen zal, aanvraag te doen bij 
zijn bankier, (zijnde of de Nationale Bank van Zuid- Afrika, 
.Beperkt, de Nederlandse Bank van Zuid-Afrika, of de Standard 
Bank van Zuid-Afrika, Beperkt), voor een voorschot gelijk- 
staande met het bedrag in zodanig bewijs vermeld, min (1) 
rente zoals neergelegd in artikel twaalf, (2) enige spoorvracht 
door de Goevernements Agent betaald op de produkten, (3) 
enige kosten van overzending van het bedrag van zodanige 
kosten aan de Agent voormeld. 

Wanneer de Bank een voorschot aan de eigenaar doet, 
zal de eigenaar de onderneming onderaan het bawijs onder- 
tekenen, en het bewijs aan de Bank afleveren. 

De Bank het voorschot doende zal onmiddellik de Coeverne- 
ments Agent, die het produkten bewijs uitgereikt heeft, 
kennis stellen, en de Goevernements Agent zal daarop nore. 
vuldige aantekeningen maken van de transaktie in zijne boeken 
van de bedoelde produkten. In het geval van enige andere 
verandering van eigendomsrecht in het produkten bewijs 
zal dezelfde gedragslijn gevolgd worden. ~ 

6. De Bank zal bij overgave van zodanig bewijs hetzelve 
kancelleren door daarop het feit te endosseren dat het voorschot 
ten aanzien van het bewijs gedaan terugbetaald is, en dat alle 
bankkosten in verband daarmede voldaan zijn. 

- 7. Goevernements Agenten zullen behoorlike boeken, ‘regis- 
ters en rekeningen houden van alle: transakties door hen onder 
dit schema ondernomen, en zodanige boeken, registers en 
rekeningen, alsook de magazijnen en pakhuizen van Goeverne- 
ments Agenten zullen ten allen-tijde, open zijn voor inspektie 
door de Direkteur of enig door hem gemachtigde persoon. 

8. Goevernements Agenten zullen aan de Direktenr met 
het schema belast op de 15de dag en bij het einde van elke 
maand een staat leveren op de vormen voor het doel verschaft, 
de volgende biezonderheden, of zodanige andere als van tijd 
tot tijd. verlangd mogen worden, gevende : 

(a) Ten aanzien van voorschotten -gedaan :— 
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‘(b) In respect-of advances liquidated : (6) Ten aanzien van voorschotten vereffend :— 
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Separate statements to be made for wool and mohair.           
  

Afaronderlike staten te worden opgemaakt \ voor Wol en Angora- 
haat. ;  
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9. For the purpose of controlling the scheme the Banks 

will render to the Director on forms to be supplied for the 

purpose a monthly statement as follows :— : 

(a) Inrespect of advances made by.the Bank against warrants : 
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(b) In respect’ of advances repaid : 
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Separate statements to be made for.wool and mohair. 

10. Valuations of produce under this scheme shall be made 

without cost to the registered owner and shall be carried out by 

the Government Agents or qualified valuers paid by them. 

Such valuations shall be made on the basis stated in clause 1 

- of these regulations. ‘The Director may give such directions 

and may impose such conditions in regard to the carrying out 

~ of valuations as to him may seem necessary for the due and 
proper fulfilment of this part of the scheme. 

ll: Axiy advance granted shall be repaid within twelve 
months of the date on which it was made. 

12. In respect of all advances made under the scheme, interest 

shall’ be payable by the borrower to the Bank concerned at 

the rate of 64 per cent. per annum. Interest will be recovered 

_ by the Banks deducting from the amount of the advance a 

sum equivalent-to twelve month’s interest at the above rate. 

Should the advance be repaid before the expiration of the twelve 

months the owner of the produce will be refunded the interest 

in respect of the unexpired period. : 

13. The Government guarantees the participating banks 

" against any loss of principal,. but not of interest, in respect of 
advances made by the under these regulations. 

14. Government Agents shall be obliged to. provide adequate 

and suitable accommodation for all produce delivered to them 

under this scheme, and they shall also be obliged to see that the 

produce is properly handled, is insured, and receives all the 

attention and safeguarding that the custom of the trade in 

ordinary circumstances requires. , , 

15. As consideration for his services under this scheme.each 

Government.Agent will be entitled to levy charges not exceeding 

the tariff, ordinarily in force for such. services in his centre. 

The Director shall be entitled to take such steps as to him 

may seem necessary for ensuring that the tariff of charges at 

each centre.is in accordance with the intention of this regula- 

tion. .. , 

tegen bewijzen :— 

  

  

9.-Ten einde het schema te kontroleren zullen de banken 

aan de Direkteur een maandelikse staat leveren op .vormen 

te worden verschaft, voor het doel als volgt :— 

(2) Ten-aanzien van voorschotten door de Bank gedaan. 
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Afzonderlike staten te worden opgemaakt voor Wol en Angora- 

haar. mo, . 

. 10. Waarderingen van produkten onder dit schema aullen 

kosteloos voor de geregistreerde eigenaar gedaan worden, en 

zullen uitgevoerd worden door de Goevernements Agenten of 

bevoegde schatters door hen betaald. Zodanige waarderingen - 

zullen gedaan worden op de basis vermeld in klausule 1 van 

deze Regulaties. De Direkteur kan.zodanige instrukties geven 

en kan zodanige voorwaarden stellen met betrekking tot de 

uitvoering van waarderingen als hij nodig oordelen mag voor . 

de behoorlike nakoming van dit deel van het schema. 

11. Enig voorschot toegestaan zal terugbetaald worden 

binnen twaalf maanden vanaf de datum waarop het gedaan 

werd. . 

12. Ten. aanzien van alle voorschotten onder het schema | 

gedaan, zal rente betaalbaar zijn door de lener aan de betrokken 

Bank tegen 64 per jaar.. Rente zal door de Banken verhaald 

worden door van het bedrag van het voorschot een som gelijk- 

' staande met rente voor twaalf maanden tegen bovengenoemde 

koers af te trekken.: Ingeval het voorschot terugbetaald 

wordt véér afloop. van de twaalf maanden zal aan de eigenaar - 

van de produkten de rente ten aanzien van het onafgelopen 
tijdperk terugbetaald. worden. 

18. De Regering waarborgt de deelnemende Banken' tegen - 

+ enig verlies van hoofdsom, doch niet van rente, ten aanzien 

- yan voorschotten door hen onder deze Regulaties gedaan. 
14. De Goevernements Agenten zullen verplicht zijn om 

genoegzame en doelmatige bergplaats te verschaffen voor 
alle produkten aan hen onder dit schema afgeleverd, en xij 
zullen ook gehouden zijn toe te zien dat de produkten behoorlik 
gehanteerd worden, verzekerd worden, en al de aandacht en 

beveiliging, die het handelsgebruik onder gewone omstandig- 
heden vordert,-ontvangen. 

15. Ten aanzien van zijne diensten onder dit schema, zal 
elke Goevernements Agent gerechtigd zijn om kosten in 

rekening te brengen, niet te bovengaande het tarief gewoonlik 

van kracht voor zodanige diensten in zijn middelpunt, 

. De Direkteur zal gerechtigd zijn zodanige stappen té nemen 
als hij nodig ‘oordelen mag voor verzekering dat het tarief van 
kosten op elk middelpunt overeenkomstig de bedoeling van 

_ deze regulaties is. 

is 

  

 



  

      

Agency charges are payable by the registered owner ‘of the 
produce and will be recoverable by the Government Agent: 
out of the proceeds of ultimate sale of the produce after repay- 
ment of the advance and any outstanding .charges.:.In the 

-event of the produce. failing to realise a sum sufficient to cover 
the amount.of the warrant and agency charges, the Government 
Agent’s recourse shall be solely against the registered owner 
aforesaid, and the Government Agent.as against the Govern- 
ment ‘shall, in respect of such charges, have no right or 
claim by way of lien on the produce. , 

16. A Governnient Agent is’ not ‘permitted to accept, under 
this scheme, any produce which is not in good order and con- 
dition. 

The Director shall have the right to instruct a Government 
agent to refuse to accept produce under the scheme from any ~ 
person who may appear to be disposed to take advantage of 
the scheme for purposes of speculation. 

. 17. In the event of a registered owner desiring to with- 
draw his produce from the Government agent’s custody he 
may do so at any time on the surrender of the produce warrant 

. relating thereto and the payment of all agency charges autho- 
rised under this scheme. 

18. Produce sold in South Africa will only be surrendered 
by the Government agent. against payment in cash or marked 
banker’s cheque, and on receipt of such proceeds the Govern- 
ment agent shall immediately pay the bank advance against 
surrender of the warrant and shall at the same time account - 
to the registered owner of the produce for the balance of the 
proceeds, less the agency and other charges authorised under 

_this scheme. 

. 19. The Director shall have the right at any time to direct 
the Government agent to give to the registered owner of any 
produce deposited under this scheme reasonable notice, not 
exceeding thirty-days, of intention to cause the produce to be 
sold: and on expiry of such notice the produce shall be sold 
by the Government agent at the best price obtainable. In 
the event of such sale realising less than the sum advanced | 
and all charges connected with such advance, the owner of the 
produce concerned shall be liable to the Government for any 
sum by which the proceeds of sale fall short of the required 

_amount. If, before the expiry of such notice, the registered 
owner surrenders the produce warrant to the’ Government 
agent the produce shall thereupon be held by the Government 
agent at the disposal of the registered owner subject to pay- 
ment of the agency charges authorised under this scheme. 

20. A registered owner may require the Government agent to 
realise his produce at any time if, at-the'prices then obtain- 
able, the proceeds will cover the amount of the produce warrant 
and all'authorised charges, or if satisfactory arrangements are 
otherwise made by the Government agent with the registered 
owner for the payment of any sum’by which the proceeds fall 
short’ of the amount of the produce warrant and’ authorised 
charges. ‘ , 

.. 21. Government agents shall give each consignment of 
produce a lot number for purposes of easy identification com- . 
mencing from 1 upwards. 

22. Produce delivered to a Government agent under the | 
scheme is at the sole risk of the owner, subject to the liability 
of the said Government agent as set forth in these regulations. 

' 23. Where doubt’ exists as to the rights or obligations of 
parties or as to the course of action to be followed in carrying 
out any part of this scheme the usual trade practice of each 
centre shall be the guide, and the Directot’s décision shall be oon 

final. 
Q 

_ 24. Produce against ‘which advances’have been obtained 
under this,scheme may at the request of the owner, but only 
‘with the consent of the agent, be shipped oversea. for salé, “In 
such ‘cases freight and all other charges must be paid by the 
shipper. Bills of Lading must be made to order and: shall‘be _   
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‘Agentschapskosten zijn betaalbaar door de geregistreerde 
‘eigendar van'de produkten en zullen door de Goevernements 
Agent verhaalbaar zijn uit de opbrengst van de uiteindelike 
verkoping van de produkten na terugbetaling van het voorschot 

' en enige uitstaande kosten. Ingeval.de produkten niet een som, 
genoegzaam om het. bedrag van. het bewijs en agentschaps- 

‘kosten, opbrengen, zal het verhaal van. de Goevernements 
Agent uitslnitend zijn tegen de geregistreerde eigenaar voor- 
meld, en de Goevernements Agent tegenover de Regering zal, 
ten aanzien van zodanige kosten geen recht of aanspraak 
hebben bij wijze van pandrecht op de produkten. 
' 16. Een Goevernements Agent wordt onder dit schema 
niet veroorloofd enige produkten aan te nemen die niet in goede 
orde en konditie zijn. 

De Direkteur zal het recht hebben om een Goevernements 
Agent op te ‘dragen produkten onder het schema te weigeren 
van enig persoon die mag blijken genegen te zijn voordeel 
te trekken uit het schema voor het doel van. spekulatie. 

-17. Ingeval een geregistreerde eigenaar verlangt om zijne 
produkten van bewaring van de Goevernements Agent terug 
te.nemen kan hij zulks te enige tijd doen bij overgave van het 
produkten bewijs daarop betrekking -hebbende en de betaling 
van alle agentschapskosten onder dit schema geautoriseerd. 

18..Produkten in Zuid-Afrika verkocht zullen slechts af- 
-gegeven worden door de Goevernements Agent tegen betaling, in 
kontant of gecertificeerde bankiers cheque, en bij ontvangst 
van zodanige opbrengst zal de Goevernements Agent. onmiddel- 
lik het voorschot van de bank betalen tegen overgave van 
het bewijs, en zal tegelijkertijd verantwoording doen aan de 
geregistreerde eigenaar van de produkten Voor de balans van 
de opbrengst, min de agentschaps- en ander kosten onder 
dit schema geautoriseerd. 

‘19. De Direkteur zal te enige tijd het recht hebben om de 
Goevernements Agent te gelasten aan de geregistreerde eigenaar 
van enige produkten onder, dit schema’ afgeleverd redelike 
kennis te geven van niet meer dan 30 dagen, van het voor- 
nemen om de produkten te laten verkopen: en bij afloop van 
zodanige kennisgeving zullen de produkten door de Goeverne- 
ments Agent verkocht worden voor de beste prijs verkrijgbaar. 
Ingeval zodanig verkoop minder opbrengt dan de som voor- 
geschoten en alle kosten in verband met zodanig voorschot,. 
zal de eigenaar van de bedoelde produkten aansprakelik zijn 
aan de Regering voor enige som die de opbrengst van verkoping 
tekort schiet van het vereiste bedrag. Indien védr afloop van 
zodanige kennisgeving, de geregistreerde eigenaar het pro- 
dukten bewijs aan de Goevernements Agent overgeeft zullen 
de produkten daarop door de Goevernements Agent gehouden’ 
worden ter beschikking van de geregistreerde eigenaar onder- 
worpen aan betaling van de agentschapskosten onder dit 
schema geautoriseerd. 

20. Hen geregistreerde eigenaar kan van de Goevernements 
Agent vorderen zijne produkten te enige tijd te verkopen indien 
tegen. de prijzen alsdan verkrijgbaar de opbrengst het bedrag — 
van het produkten bewijs en alle geautoriseerde kosten zal 
dekken, of indien bevredigende schikkingen anders door de 
Goevernements Agent gemaakt worden met-de geregistreerde 
eigenaar voor de betaling van enige som waarbij de opbrengst 
tekort schiet van het bedrag.van het produkten bewijs en 
geautoriseerde kosten. ' 

21. Goevernements.Agenten zullen aan elke bezending pro- 
dukten een partij nummer geven voor doeleinden van ge- 
makkelike :identifikatie, beginnende van 1 en hoger. | 

22..Produkten aan een Goevernements Agent onder dit 
Schema afgeleverd blijven. op uitsluitelike risiko van de eige- 
naar, onderworpen aan de aansprakelikheid van de gemelde 
Goevernements Agent zoals in deze regulaties uiteengezet. 

23. Waar er twijfel bestaat wat betreft de rechten of ver- 
plichtingen van partijen of wat betreft de gedragslijn te worden 
gevolgd'in de uitvoering van enig deel van dit schema zal het 
gewone ‘handelsgebruik-van elk middelpunt de leiddraad zijn, 
en de“beslissing van de Direkteur zal finaal: zijn. 
_ 24. Produkten waartegen voorschotten onder dit schema 
verktegen zijn, kunnen op verzoek van de éigenaar, doch slechts 
met toestemming van de Agent, ter verkoop overzee verscheept 
worden. /In zodanige gevallen moéten vracht en andere kosten 
door de verscheper betaald worden. Vrachtbrieven moeten  
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delivered to the Banks that have made the relative 

advances. On arrival of the produce at-its destination it 

must be held to the order of the said Bank by an agent approved 

of by such Bank or the Director ‘and the release thereof will 

only. be granted against payment.of the whole of the proceeds 

of sale to the said Bank or its banking agents. The said Bank 

will account to the Government agent.in South Africa for the © 

balance of the proceeds of sale after payment of all advances ' 

and charges. On final settlement of accounts the relative pro- 

“duce. warrant shall be delivered to the Government agent. 

25. This scheme is a temporary measure designed to meet the 

situation caused by the present dislocation of the European 

markets, and advances thereunder will not be granted after the 

31st July, 1922. 

- SCHEDULE A. « 

“GovERNMENT PRODUCE ScHENE. 

Form to be completed by persons desirous of taking advantage 

_ of the scheme. . 

  

OL vce cece cence eee ees scene ee teen renee a eeeee, hereby 

state that 1 am/we are acquainted with the terms and conditions 

attaching.to the Government Produce Scheme as set owt: in 

the regulations published under Government Notice No. 963, 

and in the agreement entered into in that behalt between 

_ the Director of the Scheme and Government agents appointed 

under the scheme aforesaid, and I/we agree to accept these 

ferms and conditions as in every respect applying to such 

produce as I/we may consign to you for action-as in the afore- | 

said regulations and agreement provided. 

I, further declare that this produce has not been disposed. 

of or pledged to anyone. © 

- (Signature.)-. 

( Witness.) 

Nore.—The Government agent is under’ obligation to scé ‘that a 

form in the above terms is completed by each owner prior to giving effect 

to any of the terms of the scheme.- ‘The Forms can be obtained from 

Magistrates and Government agents and:when completed by the owner 

of. the produce «will be filed by the Government agent and held by him 

_at the disposal of the Director. . ‘ 

SCHEDULE B. . 

_ Warrant No... a eens 

GOVERNMENT OF THE Union or Sour AFRica. — 

PRODUCE WARRANT. © 
  

It is hereby notified that the produce detailed below has 

been, deposited with the undersigned Government agent in 

good order and condition in accordance with the regulations 

published under Government Notice No. 963, and is the. 

property of — oe , , - 

Full name and address of «1... eee eee ene re tee eres 

owner. (Write clearly.)     

op order uitgemaakt worden en zullen afgeleverd worden aan de 

banken die de betrekkelike voorschotten gedaan hebben. Bij 

aankomst van de produkten .op de plaats van’ -bestemming 

‘moeten die gehouden worden op order’ van de gemelde 

bank door een Agent door zodanige bank, of de’ Direkteur 

goedgekeurd, en de ontheffing daarvan zal slechts toegestaan 

worden tegen betaling van de gehele opbrengst' van verkoping 

aan gemelde Bank of diens bankagenten. De gemelde Bank 

zal aan de Goevernements Agent in Zuid-Afrika de balans van 

de opbrengst van verkoping verantwoorden na betaling van 

alle voorschotten en kosten. Bij de.finale vereffening van 

rekeningen zal het betrekkelik produkten ‘bewijs aan de 

Goevernements Agent afgeleverd, worden. 

95. Dit schema is een tijdelike maatregel;-bedoeld om de 

positie door “de tegenwoordige verstoring van de Europese. 

markten tegemoet te komen, en voorschotten daaronder zullen’ 

niet toegestaan worden na 31, Julie 1922. 
  

. SCHEDULE A. 

GonVERNEMENTS PRODUKTEN SCHEMA... 

  

_Vorm te worden ondertekend door. personen die verlangen ‘zich 

van het voordeel van het schema: te bedienen. 
  

AAQN cece cece ce ee erence . wee eee rete eee cree de 

- Goevernements Agent te.....-.. 0.02 ee ee cece terete 

Tk/Wij vec lececelecceceeceteeeeeweeee ee eewe tees eens 
VAN... eee cae e ee eee eees lee e ee eee neee eed - verklaar/ver-- 

klaren dat ik/wij bekend ben/zijn met de termen en voor- 

waarden verbonden aan het Goevernements Produkten Schema, 

zoals uiteengézet in de regulaties gepubliceerd onder Goeverne-, 

ments kennisgeving No. 963: en in de overeenkomst te. dien 

opzichte gesloten tussen de Direkteur van het Schema en de 

-Goevernements Agenten aangesteld onder het Schema voor- 

meld, en ik/wij kom/en overeen om deze termen en voor- 

waarden aan te nemen als in ieder opzicht van toepassing op 

zodanige produkten als ik/wij ‘aan u ter verkoop mag/mogen . 

toezenden zoals in de vermelde regulaties en overeenkomst | 

bepaald. Lo co, Loe 

Ik/wij verklaar/verklaren verder dat deze, produkten niet 

aan enigeen -verkocht of. verpand zijn. Te 

(Handtekening:) 

(Adres.), © - 

(Getuige.) , 

; Nora.—De Goevernements, Agent is onder de verplichting toe. te 

zien dat een’ vorm in bovengemelde bewoordingen ondertekend wordt 

door élke eigenaar alvorens gevolg te geven aan enige' van de termen 

van het Schema: De vormen kunnen verkregen worden van. Magistraten. 

en Goevernements Agenten, en wanneer die ondertekend zijn door 

de eigenaar van de produkten zullen.die door de Goevernements Agent 

bewaard worden en door hem worden gehouden ter beschikking van 

de Direkteur. : : 

SCHEDULE B. 

- Bewijs No..... be veeeeeee 

REGERING VAN DE Unis vAN Zurp-AFRIKA. ~ 

PRODUKTEN BEWIJS. 
  

Hiermede wordt bekend gemaakt dat de produkten hieronder 

uiteengezet afgeleverd ‘zijn bij de ondergetekende “Goeverne- 

iments Agent’ in goede orde, en konditie overeenkomstig de 

Regulaties gepubliceerd onder Goevernements kennisgeving . 

No. 963 en het eigendom is van 

Volle naam en adres van eigenaar........ see reese eee 

(Duidelik Schrijven). 
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Witness... 00... cc cceeeeeeeeee | { Stamp Duty 2/6. 

(The following to appear at the back of the Warrant.) 

. Application may be made to the following South African 
Banks for advances up to the amount specified in this warrant, 
such application to be made 1m each case to the holder's own 
bankers :— . 

Nationan Bank of Souru Arrica, Limtrep. 

Nernertanps Bank or Sourn AFRICA. 
StanpaRD Bank oF Sourn Arrica, LIMIreD.. 

This warrant is transferable to a Bank by completion of the 

  

‘following endorsement and delivery :— 

Endorsement for transfer cf Warrant. | 

Brom oo ee ce eee cc eee ee ee ees 

(Signature)... ...... 0000. e eee ee   

xii 

i 

™ " . oo = fe ark ' i — vi jot | a : . 
. ; No. of Net || Description of ‘“/ Rate of [f “racy. fay _ Bedrag . 

Lot | No. |Marks.; Bales. | Weight. | ‘: produce: (state-; .| advsnce poet ‘| , ' fe van 
oye . - type) a. 7} per ib... |i +. Partij . [. _ _Aantal,| Netto | Beschrijving voor- 

— : Jt ———.. }} | No. | Merken./ Baleri. | gewicht. ‘| ‘van’ produkten. schot ; . | . ; wR Fre des : | , (Vermeld type.) |. per 
| of SO, Ye fy. me be | Bo ‘pond. 

7 |. ‘ rn rf ‘| . PP pp pp ey Pe he a ho. |. PoE: | co | bo oF oe a i Ho : ty toe o . ‘ - | . 

Under the authority of the Government and in terms of the |: | | ae 
regulations governing advances on wool or mohair a bank !' = : — ' — 
advance, repayable within twelve months, may be granted to Krachtens machtiging van de Regering en in térmen van de — oo ‘| Regulaties met betrekking tot voorschotten op Wol of Angora- 
the abovementioned owner against this warrant up to £........ - haar kan een bank voorschot terugbetaalbaar binnen twaalf 

subject t maanden aan bovengenoemde eigenaar gedaan, worden tege 
(eset eter te eee --) subject to— . dit bewijs tot £...... cee tee (be eee dee cece ee eens } 

(1) Payment of twelve months’ interest on the advance at onderworpen aan— 

the tate of 63 pet cent. per annum. (1) Betaling van rente voor twaalf maanden op het 
(2) Deduction of the following charges :— _ “ voorschot tegen: de koers van 64 percent per jaar. 

Soe (2) Korting van de ‘volgende -kosten :— mo 
(a) Railage actually paid ) (@) Spoorvracht werkelik 

or payable by Gov-. : betaald of betaalbaar 
- The-chargcs: at (a) shall ernment agent on the De kosten onder, (a) door Goevernements 

be filled in by the Govern- | _ produce abovemen- zullen ingevuld worden! = Agent op.de produk- 
ment agent and_ thé tioned . £ door de Goevernements | ten bovenvermeld .. £ Dor 
charges at (b) by the Bank (6) Cost (if any) of re: ”: oooce de Bock i net +(b) Kost ( di making the advance.. The 7 MOB AE any) OF Ter . (6) door de Bank die het osten (ZO die er Bank is responsible for ?. . muttingforegoingtail: ~~ voorschot-doet, De-Bank |... zijn) van.overzending . 
remitting the railage{ . age charges to Gov-. 6 verantwoordelilk voor van voorgaande orn. * overzending van dej : . 
coe “Sven the Govern ernment agent . ' ~spoorkosten aan de Goe- spoorkosten aan Goe- . , oe —_——_——_— _ |. vernements Agent. _vernements Agent .. £ 

Total deductions .. £ uO a oe 
J Ce Totale kortingen .. £ 

J —_— 

Signature, Government Agent. — . Handtekening van Goevernements Agent. 
oe . . .| (Datum)......... Lee eeee wees (Adves). 00.0.0... 00000000, 
Date...........00. Lesa ee Address............0.. Monee as Ten aanzien van het voorschot aan mij gedaan door de. 

; Lo Ba r di rij In consideration of the advance made to me by the........ nk onder dit Bewijs, wordt het verstaan 
we cebeeeeeeeeesse..- Bank under this Warrant it is under- en overeengekomen dat alle produkten door mij afgeleverd 
stood and agreed that all produce deposited by me and specified ; Ci wlteengezet in dit Bewijs, door de Goevernements Agent 
in this warrant is held by the Government agent as security |. gehouden. worden. als sekuriteit voor de terugbetaling door mij 
for the repayment by me to'the said Bank of the said advance, | 220 de gemelde bank van het gemelde voorschot, met alle 
together with all interest thereon and any expenses and charges ; Tente daarop en enige kosten hoe ook genaamd die belopen 
whatsoever that may be incurred in’ respect’ ofthe produce | ™ogen worden.ten aanzien. van. de produkten afgeleverd totdat 
deposited until repayment thereof is effected. It is further | terugbetaling daarvan geschied is. Het wordt verder verstaan 
understood and agreed that the security above mentioned | em overeengekomen dat de sekuriteit boven vermeld de voorrang 
takes-precedence of any cession I may give of my right title or | Mneemt van enige cessie die ik mag geven van mijn recht, aan- interest in produce deposited under the scheme. spraak en belang in produkten onder het Schema aigeleverd. 

a “ igiguasure ai Ownony Handtekening van Higendar. 

-in dit bewijs, zodanige applikaties in elk geval te worden 
. gedaan aan de bankiers van de houder.   
Cr Zegelrecht Qs. 6d. 
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(Het volgende voor te komen achterop het bewijs.) 

Applikatie ‘kan bij de volgende Zuidafrikaanse Banken ge- 
maakt worden voor voorschotten tot het bedrag uiteengezet 

NationaLte Bank van Zurp-Arrixa, BEPERKT. 
NEDERLANDSE BANK Van ZUID-AFRIKA. 

StaNnDARD Bank van Zurp-Arrixa, BEePErRKr. 

Dit bewijs is overdraagbaar aan een Bank met ondertekening 
van het volgende endossement en aflevering :— 

  
Endossement voor overdracht van hewiys. 

Handtekening. ee 

      Printed by the Caps Trmgs Liurrep, Cape Yown.—O 924, 
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