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No, 33, 1921.] 

ACT 
To make provision for the establishment of boards to 

deal with matters affecting the employment, 

training, welfare and supervision of juveniles and 

for the furnishing of certain information to such 

boards. 

      

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

the Senaté and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows.:— 

1. (1). The Minister may establish for any area in the Union 

a board to exercise powers and perform duties in relation to] 

matters affecting the employment, training, welfare and 

supervision of juveniles. Kvery such board shall be called 

a juvenile affairs board. 

(2) The members of every such board shall be appointed by 

the Minister. Among the members ‘to be appointed shall be 

persons representative of employers carrying on business in 

the area for which the board is established and persons repre- 

sentative of employees employed in that area and in making 

any such appointment the Minister shall have regard to the 

several recommendations of the organizations or associations 

of employers or employees (as the case’ may be) in the said 

area.. Such representatives shall, as nearly as possible, be 

equal in number. Among the members of every such board 

shall also be persons having special knowledge of or experience 

in educational matters and social conditions. ; 

(3) The establishment of a: board under this section, the 

names of every member thereof and the limits of the area for 

which it is established, shall be notified in the Gazette and in a 

‘newspaper circulating in the area for which the board is es- 

tablished. 

(4) The appointment of any person under this section 

_may at any time, on the ground of such person’s unsuit- 

ability, be cancelled by the. Minister after. consultation with 

the organization or association (if any) which recommended 

the appointment. 
’ 

(5) Every vacancy on a board, however caused, shall be 

filled by the appointment of another. person representative 

of the organization, association or interest of which the vacat- 

ing member was the representative. 

(6). A member of a board shall not receive any remuneration|P 

from public funds in connection -with the performance of the 

duties of his office, but may receive allowances for out-of- 

pocket expenses. 

9. The Minister may make regulations, not inconsistent 

with any provision of this Act— 

Yet" (a) providing for the. consultation of organizations and 

associations in connection with the selection of mem- 

bers of the boards ; / 

(b) providing for the periods of office of menibers, the 

circumstances in which they shall vacate office, 

and the maximum and minimum number of members 

of the boards ; 

(c)"prescribing’ the time and places of, and procedure 

at, meetings of the boards ; 

(d) prescribing the forms to be used for the purposes of the . 

- Act; 

No. 38, 1921.] 

WET 

Om ‘voorziening te maken voor de oprichting van 

raden om aangelegenheden betreffende de dienst, 

opleiding, het welzijn van en het toezicht over 

jeugdige personen te behandelen en voor het 

verstrekken van zekere inlichtingen aan die 

raden. 

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van. Zuid-Afrika, 

als volgt :— , 

1. (1) De Minister kan voor een gebied in de Unie een raad Benoeming 

oprichten om bevoegdheden en plichten betreffende aan- van 

gelegenheden aangaande de dienst, opleiding, het welzijn jeugdraden., 

van em het toezicht over jeugdige personen uit te oefenen en te 

vervullen. Elke. zodanige raad wordt een jeugdraad genoemd. 

(2) De leden van elke zodanige raad worden door de Minister 

benoemd. Onder de aldus te benoemen leden moeten personen 

zijn, die de werkgevers vertegenwoordigen die zaken doen in het 

gebied waarvoor de raad opgericht wordt, en personen die de . 

werknemers vertegenwoordigen die in dat gebied in dienst zijn ; 

jen bij het doen van zulk een benoeming moet de Minister letten 

op de verschillende aanbevelingen van de organisaties of 

verenigingen van werkgevers en werknemers (naar het geval 

moge zijn), in het genoemde gebied. Die vertegenwoordigers 

moeten zo na mogelik gelijk zijn-in getal. Onder de leden 

van elke zodanige raad moeten ook personen zijn die biezondere 

kennis van of ervaring in onderwijszaken en maatschappelike 

toestanden bezitten. 

(3) De oprichting van een raad ingevolge dit artikel, de 

namen van elk lid ervan en de grenzen van het gebied 

waarvoor hij opgericht wordt moeten worden bekend gemaakt 

in de Staatskoerant en in een nieuwsblad, dat in omloop is in 

het distrikt waarvoor de raad opgericht wordt. 

(4) De benoeming van een persoon ingevolge dit artikel kan 

door de Minister, na gepleegd overleg met: de organisatie 

of vereniging (z0 die er is) welke de benoeming aanbevolen 

heeft, te eniger tijd worden ingetrokken op grond van de - 

ongeschiktheid van die persoon. 

(5) In elke vakature op de raad, op welke wijze ook ont- 

staan, moet worden voorzien door de benoemitg van een 

ersoon die de organisatie, vereniging of het belang.vertegen- 

woordigt, welke of hetwelk het aftredend lid vertegen woordigde. 

(6) Hen lid van de raad mag geen vergoeding voor de ver- 

vulling van de plichten van zijn ambt uit publieke fondsen 

ontvahgen, maar voor lopende uitgaven kan hij toelagen 

ontvangen. 

2. De Minister kan, mits ze niet in strijd zijn met deze Regulaties 

Wet, regulaties uitvaardigen, welke— 

(a) voorziening maken voor het raadplegen van organi- 

saties en verenigingen in verband met de keuze 

van leden van de raden; , , 

(b) voorziening maken voor de ambtsduur van de leden, 

de omstandigheden waarorider zij aftreden en het 

maksimum en minimum getal-leden van de raden ; 

(c) de tijd en plaatsen van, en werkwijze op, de ver- 

‘ gaderingen van de raden voorschrijven ; 

(1) voorschrijven welke formulieren voor .dé doeleinden   van de Wet moeten worden gebruikt ; 

 



  

  

(e) defining the powers, duties and functions of ‘the 
boards, including the registration of information 
as to juveniles, the conduct of employment bureaux 
for juveniles and matters concerning their training, 
supervision and general welfare ; 

(f) providing for the designation of officers of the Minister’s 
department or of any other department to exercise 
powers and perform. duties in relation to the super- 

‘vision, welfare, training, employment and assistance 
’ of juveniles, and to co-ordinate the work of the several 
boards ; and allotting to any such officers the powers 
and duties of a board in any area where no board has 
been established ; 

(9) prescribing the allowances for out-of-pocket expenses 
to members of boards for attendance at the meetings) 
thereof or when engaged on duties in connection with 
their work and generally for the better carrying out 
of the objects and purposes of this Act. 

8, It shall be the duty of ‘the principal’ of every school 
, which is situate within an aréa for which a board exists, before 

fuppiied to the expiry of one month after the commencement of every cards, etc., . : . . by principals term of the school, -to give to such board written information in 
‘ofschools. a form prescribed by regulation ; as to the name, address and 

‘age of every pupil on the roll of the school who— 

Information 
to be 

(a) will, before the commencement of thé following term, 
attain an age at which attendance at a school ceases 
by law to be compulsory for him; or 

(6) is a candidate for an examination, the passing of which 
has the like effect, as the attainment of that age ; or 

(c) having taken a course of education at a school more 
advanced than is required by léw in respect of him, 

. has notified his intention of leaving the school ; or 

(2) not falling under paragraphs (a), (6) or (c), hag failed 
to return to school. 

4. It shall-be the duty of every person who at the 
commencement of this Act employs or thereafter takes into 
his employment (whether for remuneration or not) any juvenile 

.at any occupation in an area within the jurisdiction of 
a board forthwith to furnish to.the board information of 
that fact and of such juvenile’s name, age and address and 
of his own name, address and business, profession or occupa- 
tion and, if the board so requires, to furnish also written 
information in the form prescribed by regulation as to the 
nature of the occupation at which such juvenile is employed, 
as to his educational attainments and as to any continuing 
educational course he is pursuing. : 

Information . 
tobe | 
supplied to 
boards by 
employers. 

. It shall further be the duty of every such person when 
such juvenile ceases to be in his employment, to notify such 
fact to the board. forthwith after the employment has ceased. 

.5, Any person who fails to comply with any duty imposed 
upon him by this Act or the regulations shall be guilty of an 
offence and liable on conviction to a fine not exceeding ten 
pounds. oo 

Penalties, 

6. In this Act, unless inconsistent. with the context— 
“board” means a juvenile affairs board established 

under this Act and includes any: officer to whom the 
powers and duties-of a board-in any area where no 
board: has been established have been allotted under 
section two, paragraph (f); 

, Interpreta- 
tion of terms, 

“juvenile” meéans a person who .is under the age of 
eighteen years and who was subject to laws relating 
to compulsory education; but shall not include any 
classes of persoris exemptéd by the Minister ; 

° UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 71m JULY, 1921. 
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(e) de bevoegdheden, plichten en funkties vanfde raden 
omschrijven, met inbegrip van de registratie van 
inlichtingen betreffende jeugdige personen, de voering 
van arbeidsbureaus’ voor jeugdige personen en 
aangelegenheden betreffende hun opleiding, het toe- 
zicht over hen en hun algemeén welzijn ; 

(f) voorziening maken voor de aanwijzing van ambte- 
naren van het departement van de Minister of van © 
een ander departement om bevoegdheden en plichten 
betreffende het toezicht, welzijn, de opleiding, dienst 
en ondersteuning van jeugdige personen uit te oefenen 
en te vervullen, en om kodrdinatie in het werk 
van de verschillende raden te verkrijgen; en welke 
de bevoegdheden en plichten van een, raad aan zulk — 
een ambtenaar toekennen in een gebied waar geen 
raad opgericht is: . 

(g) de toelagen voor lopende uitgaven aan leden van 
raden bepalen voor het bijwonen van de vergaderingen 
ervan, of wanneer zij werkzaamheden in verband met 
hun werk verrichten en in het algemeen ter betere 
bereiking van de oogmerken en doeleinden van deze 
Wet. 

3. Het hoofd van elke school welke gelegen is in een Inlichtinga 
gebied waarvoor een raad bestaat is verplicht om, binnen welke 
een maand na de aanvang van elke termijn van de school, gan Faden 
in een bij regulatie bepaalde vorm aan de raad schriftelik moeten 
te doen toekomen biezonderheden aangaande de naam, het worden door: 
adres én de’ leeftijd van elke leerling, die in de boéken van hoofden van 
de school opgenomen is en die— _-_ seholen. 

(2) v6or'dé aanvang van de volgende termijn de leeftijd 
bereiken zal waarop hij ret langer bij de wet 
verplicht wordt om de school bij te wonen; of 

(6) kandidaat is voor een eksamen, het slagen waarin 
hetzelfde yevolg heeft als het bereiken van die leef- 
tijd; of - 

(c) na veltooiing van een onderwijskursus op een school 
die verder gaat dan waartoe de wet hem verplicht, 
kennis gegeven heeft van zijn voornemen om‘ de 
school te verlaten; of Tos 

(d) niet vallende onder paragrafen (a), (b) of (c), niet naar | 
school teruggekeerd is. 

4. Elke persoon, die (hetzij al dan niet tegen vergoeding) Biezonder- 
vanaf en na de invoering van deze Wet. een jeugdige persoon heden welke 
in een beroep in dienst neemt in een gebied binnen het Wet*gevers . : : 2 . +-7 4 aan raden rechtsgebied van een raad is verplicht om onverwijld mieten ver- 
aan de raad te doen toekomen biezonderheden aavi- strekken’ 
gaande dat feit en de naam, leeftijd en het adres van de 
jeugdige persoon en aangaande zijn eigen naam, adrés en 
bezigheid, beroep of bedrijf, en, zo de raad het verlangt, ook 
schriftelik, in de bij regulaties bepaalde vorm; te doen toe- 
komen biezonderheden aangaande de ,aard van het bedrijf 
waarbij de jeugdige persoon gebezigd wordt, zijn mate van 
schoolvordering en de voortzettingsklassen welke hij volgt. 

Iedere persoon is voorts verplicht om, wanneer die jeugdige 
persoon uit zijn dienst treedt, aan de raad daarvan kennis - 
te geven onmiddellik nadat hij uit de dienst getreden is 

5. Iedere persoon, die in gebreke blijft om te voldoen aan 
een hem bij deze Wet of de regulaties opgelegde plicht, maakt 
zich schuldig aan een overtreding en wordt gestraft met een 
boete van ten hoogste tien pond. 

Straffen, 

6. In deze Wet, tenzij het verband een andere zin aanwijst, Woord- 
betekent— ; bepaling 

“raad” een jeugdraad opgericht ingevolge deze Wet en 
sluit in een ambtenaar aan wie de bevoegdheden en 
plichten van een raad toegekend zijn ingevolge artikel 

‘twee, paragraat (f) in een gebied waar geen raad op- 
gericht is; ; 

““ jeugdige persoon ” een persoon die beneden de leeftijd ° 
van achttien jaren is en die onderworpen was aan ~ 
wetten betrefiende verplicht onderwijs, doch sluit 
niét in klassen van personen vrijgesteld door de 
Minister i



  

  
  

    

ofParlia. . cay of August, 1920, dealing with matters in dispute at Bethels- 

ment dealing dorp in the Province of the Cape of Good Hope (which reso- 

with matters lution is set out in the Schedule to this Act), shall be of full 

in dispute at force and effect in law: Provided that Clause (6) of the said 
Bethelsdorp. po.olution shall be amended to read as shown in Part II of the 

said Schedule, and all necessary powers and authority are 

hereby conferred upon the Governor-General for giving and’ 
enforcing full and complete effect to the terms of the said 
resolution as so amended ‘anything to the contrary notwith- 

standing in any law contained. 

Short title 2, This Act may be cited for all purposes as the Bethelsdorp 
Settlement Act, 1921. 

. Schedule. 

Parr I. 

Resolution passed by the House of Assembly on the 30th July, 1920, and 

by the Senate on the 9th. August, 1920, dealing with maiters in dispute 
at Bethelsdorp. 

(1) The London Missionary Society and its successors, the Congrega- 
tional Union Church Aid and Missionary Society of South Africa, 

relinquish all right to the remaining extent of Bethelsdorp as shown on 

plan IT (1860) of Surveyor-General’s Office, Cape Town, save as here- 

after set out :— : 

(2) The grant of the saltpan together with such surrounding ground 
as may be necessary for the proper working thereof (the limits of which 

shall bo 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 Supervisers, dated the 
18th May, 1905. The Board to be constituted shall apply all revenue 
from the saltpan in the following manner :— s : 

(a) £150 to the Bethelsdorp Congregational Church. 
(b) £50 for schoo] purposes at Bethelsdorp. ° 

iv UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 7ru JULY, 1921. 

“Minister” means the Minister of Mines and Industries Minister’ de Minister van Mijnwezen en Nijverheid, of 

or any other Minister of State to whom the adminis- een andere Minister van Staat door de Goevernetr- 

tration of this Act may be assigned by the Governor- generaal met de uitvoering van deze Wet belast ; 

_ General ; ‘ , “hoofd” in verband met een school de persoon die 

“principal ” in relation to a school means the person in|’ belast is met, of direkt verantwoordelik is voor de 

‘” gharge of or immediately responsible for the conduct leiding van de school; 

of the school ; “‘regulatie ” een regulatie uitgevaardigd en van kracht 

“ regulation ” means a regulation made’and in force under ingevolge deze Wet; - 

this Act; . “school ” tevens een school al dan niet opgericht, onder- 

“ school” includes any school whether established, main- houden of gesteund uit openbare fondsen, of voor 

tained or aided out of public funds or conducted by _ winst of met private middelen gehouden door een 

a private individual or association of individuals . private persoon of vereniging van personen. | 

for profit or out of private resources. © 7. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

Short title. 7, This Act may be cited for all purposes as the Juveniles|als de Jeugdige Personen Wet, 1921. 

- Act, 1921. ’ 

No. 34, 1921.] No. 34, 1921.] 

ACT WET 

To provide for the settlement of certain matters in|Tot het maken van voorziening voor het schikken van 
dispute at. Bethelsdorp: between the London zekere geschilpunten te Bethelsdorp tussen de 

Missionary Society and its successors the Con-| . London Missionary Society” en zijn opvolgers 

gregational Union Church Aid and Missionary| . de * Congregational Union Church Aid and 

Society of South Africa and the Bethelsdorp| Missionary Society” van Zuid - Afrika en de 
Board of Supervisors. Opzichters Raad van Bethelsdorp. 

Vreamble. WHEREAS certain matters have been in dispute at Bethels- WN ADEMAAL er te Bethelsdorp zekere zaken in geschil zijn Konsiderans 

, -dorp between the London Missionary Society and its eeweest tussen de “ London Missionary Society ” en zijn 

successors, the Congregational Union Church Aid and Mis-jopvolgers, de “Congregational Union Aid and Missionary 

sionary Society of South Africa and the Bethelsdorp Board of|Society ” van Zuid-Afrika en de Opzichters Raad van Bethels- 

Supervisors : dorp: . 

“And Whereas an investigation was made into the matters; En Nademaal een Gekozen Komitee van de Volksraad 

in dispute by a Select Committee of the House of Assembly|gedurende de sitting van het Parlement in 1920 een onderzoek 

during the session of Parliament in 1920:° naar de geschilpunten heeft ingesteld : 

And Whereas, acting upon a recommendation of the said| En Nademaal gedurende die zitting door beide- Huizen 

Committee,.a resolution was, during that session, passed by|van het Parlement, in gevolge een aanbeveling van" genoemd 

both Houses of Parliament : Komitee, een besluit genomen is: 

And Whereas it is desirable that the said resolution shall] En Nademaal het wenselik is dat aan genoemd besluit 

be given the force and effect of law: wettige kracht en wettig gevolg gegeven worde: 

BE It THEREFORE ENACTED by the King’s Most Ex-|'ZJ_ HET DAAROM BEPAALD door Zijn Majesteit de 

_ cellent Majesty, the Senate and the House of Assembly), . Koning, de Senaat en de Volksraad van de Unie van 

of the Union of South Africa as follows :— . Zuid-Afrika, als volgt :— oe . ; 

Power to 1, The resolution passed by the House of Assembly on the| 1. Het aa de Volksraad eee oe op de dertigate Beene 

‘give effect fo thirtieth day of July, 1920, and}by the Senate on the ninth ag van Julie 1920, en door de Senaat op de negence dag van gevolg 
van Augustus 1920, aangaande geschilpunten te Bethelsdorp ,.n cen 

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: Met dien verstande dat ment aan- 

Klausule (6) van genoemd besluit gewijzigd wordt en tans gaande 

luidt als in Deel II van genoemde Bijlage aangegevén en alle schilpunten 

nodige bevoegdheid en gezag worden hierbi] aan de Goever- te Bethels- 

neur-generaal verleend om volledig gevolg en uitvoering te dorp. 

geven aan de bepalingen van genoemd als boven gewijzigd , 

besluit, onverminderd tegenstrijdige bepalingen in welke wet 

ook. * . 

%. Deze Wet kan voor. alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Bethelsdorp Schikkingswet, 1921. 

Bijlage. 

Deer I. : 

Besluit door de Volksraad genomen op 30 Julie 1920, en door de Senaat 

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 voor 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 voorgitter, drie leden door 

de “Congregational” Unie genomineerd en drie Ieden gekozen door 

de geregistreerde eigenaars of huurders van erven of vast. eigendom 

in Bethelsdorp. De genoemde toekenning zal, ondérhevig aan het 

kontrakt aangegaan tussen de Opzichters Raad en W. R. Jecks en 

Kompagnie, gedateerd 27 December 1905, het recht van eigenaars 

van erven in Bethelsdorp om zout te zamelen onder de. voorwaarden 

neergelegd in Regulatie No. 38 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.   

  
 



If the saltpan shall at any time in the future bring in more than £200 
the Board shall be entitled, subject to the approval of the Minister of 
Lands, to devote such further sum either to assist the Church or the 
school at Bethelsdorp, or for other public 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 continue in office. : 

(3) The grant of the balance of the garden lots laid out in ‘October, 
1876, as appear on the said plan II (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 be 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. , 

(4) The whole of the remainder of the property shall be set aside as 
commonage: and shail be subject to the control of the Bethelsdorp 
Village Management Board or other local authority, which shall 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- 
ment 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 
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 shall hereafter be passed nor any grant issued to any 
person or company the holder of two or more building lots and for ten 
morgen of garden lots. 

+ Parr TI. 

- No grant or transfer of any building lot at Bethelsdorp shall here- 
after be passed to any person who is already the registered owner of 
‘two or more such building lots and no grant or transfer of any garden 
land shall hereafter be passed to any person who is already the regis- 
tered owner of ten morgen or more of such land. ‘ 
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Indien de zoutpan te eniger.tijd in de toekomst meor dan £200 op- 
levert zal de raad gerechtigd zijn, onderhevig aan de goedkeuring van 
de Minister van Landen om zodanig verder bedrag te besteden of om 
de kerk of school te Bethelsdorp te helpen of aan andere publieke doel- 
einden tot voordeel van de inwoners van Bethelsdorp. De samen- 
stelling van de raad zal onderhevig zijn aan herziening door het Parlement 
na afloop van vijf jaar vanaf 1 Julie 1920, behalve dat tenzij’ het Parle- 
ment anderszins besluit de raad zal aanblijven. a 

(3) De toekenning van de overige tuinpercelen in Oktober 1876 
uitgelegd en die voorkomen op genoemd plan II (1860) aan de “ Con- 
gregational Union Church Aid 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. Die 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 plaats zal innemen van de tegen- 
woordige Opzichters 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 raadzaam 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 
dezelfde voorwaarden als uiteengezet in Klausule (4). 

(6) Geen transport zal hierna gepasseerd of toekenning gemaakt 
worden aan enig persoon of maatschappij, de eigenaar van twee of 
meer bouwpercelen en voor tien morgen tuinpercelen. 

Deen Ii. 

Geen toekenning of transport van bouwpercelen te Bethelsdorp zal 
hierna worden gepasseerd aan een persoon die reeds de geregistreerde 
eigenaar is van twee of meer zodanige bouwpercelen en geen toeken- 
ning of transport van tuingrond zal hierna worden gepasseerd aan een - 
persoon die, reeds de geregistreerde eigenaar is van tien of meer morgen 
van zodanige grond. , . 
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ACT 
To amend further the tariffs of customs and excise 

in force in the Union ; to impose excise duties on 

tobacco manufactured in the Union, and customs 

duties on tobacco imported into the Union from 
certain states and territories in South Africa ; to 

regulate the export of opium or derivatives 

thereof ; and to declare the mandated _ territory 

of South-West Africa a part of the Union for 

customs and excise purposes; and for other) 

matters incidental thereto. 

  
  

\ B* IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— — 

CHAPTER I. 

Customs Dutizs. 

Tariff of ‘1. Subject to the exemptions, and to any suspensions, re- 

customs bates, and conditions, permitted or provided by or under the 
duties on ; “ authority of the Customs Tariff Act, 1914, or this Act, and 

subject also to the provisions of any law relating to the manage- 

ment of customs, there shall be charged, levied, collected and 

paid for the benefit of the Consolidated Revenue Fund, customs 

duties in respect of goods imported into the Union according 

to the tariff set out in Part I. of the Schedule to this Act. 

Amendments 2% The Customs Tariff Act, 1914, as amended by Act No. 37 

and — of 1916, Act No. 36 of 1917, Act No. 20 of 1918, Act No. 32 of 

additions a8 1919 and Act No. 44 of 1920, is hereby further amended, or 
to customs ° 

certain goods 
to be accord- 
ing to Part 
I. of the 
Schedule. 

duties. added to, to the extent shown in Part II. of the Schedule to this 

Act. . ; 

CHAPTER II. 

Excise Dutizs'on BEER anD SPIRits. 

Tariff of 3. Subject to the provisions of Act No. 37 of 1913 in so far 

excise.duties ag those provisions relate to the manufacture or production of 

om. Qbear. béer, and subject further to the rebates or exemptions from 

duty under this Act and to the rebates specified in Part IT. of 

' the Schedule to this Act, there shall be charged, levied, col- 

lected and paid for the benefit of the Consolidated Revenue Fund, 

the excise duties on the goods. specified in Part III. of the 

Schedule to this Act at the rates set out therein. , 

CHAPTER III. 

Excise Duttzs on ToBacco WITH CORRESPONDING Customs 

. Doutizs. : ot 

4, (1) There shall be charged, levied, collected and paid for Hxcise duties 
on manu- _ the benefit of the Consolidated Revenue Fund, the duties of excise 

factured as set out in Part IV. of the Schedule to this Act, on tobacco 

opacce. manufactured in the Union for sale, and such duties shall be 

levied and collected in the manner hereinafter prescribed. 

(2) The excise duties aforesaid shall also be charged, levied; 

collected and paid on manufactured tobacco contained in 

cigaretties made in the Union for sale. 

Equivalent 5. Acustoms duty equal to the excise duties as set out in Part 

customs IV. of the Schedule to this Act shall be charged, levied, collected 

duty on and paid— , 
tobacco P 

manutac- (a) on importation into the Union of tobacco manufactured 

tured in in a territory the Government whereof has entered into 
certain 

. 

territories a customs agreement with the Government of the 

and im- Union ; : . ; 

orted into (b) on importation into the Transvaal for consumption 
nion. ‘- therein, of tobacco manufactured in the Province of 

Mozambique. 
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WET 
Tot verdere wijziging van de doeanetarieven en 

_aksijnstarieven in de Unie van kracht ; tot het 
heffen van aksijnsbelasting op in de Unie 
bereide tabak, en. doeanerechten op in de Unie 
uit zekere staten en landstreken in Zuid-Afrika 
ingevoerde tabak; tot regeling van de uitvoer 
van opium of afleidingen daarvan ; en om het 

mandaatgebied van Zuidwest Afrika tot deel 
yan de Unie te verklaren voor doeane- en aksijns- 
doeleinden ; en voor andere daarmede verwante 
aangelegenhedén. 
  

  

FY HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

fi Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Atrika, 

als volgt :-— 

HOOFDSTUK I. 

DoEANERECHTEN. 

1. Behoudens de vrijstellingen en de opschortingen, kor Tarief van 
tingen en voorwaarden toegestaan of vastgesteld bij of onder doeane- 

machtiging van de Doeanetariefwet, 1914, of deze Wet, en rechten op 
voorts behoudens de bepalingen van andere wetten betrefiende gooderen 

het beheer van de doeane, worden ten aanzien van in de Unie moeten in 

ingevoerde goederen doeanerechten opgelegd, geheven, geind overeen- 
en betaald, ten behoeve van het Gekonsolideerde Inkomstefonds stemmne 
overeenkomstig het tarief in Deel I. van de Bijlage bij deze Deel I van 
Wet uiteengezet. : . de Bijlage. 

2, De Doeanetariefwet, 1914, gewijzigd bij Wet No. 37 van 
1916, Wet No. 36 van 1917, Wet No. 20 van 1918, Wet No. 32 

van 1919, en Wet No. 44 van 1920, wordt hierbij verder gewij- 
zigd en ontvangt toevoegingen, als is uiteengezet in Deel IT van 
de Bijlage bij deze Wet. mo, 

Wijzigingen 
en toevoe- 
gingen wat 
betreft 
doeane- 
rechten. 

HOOFDSTUK II. 

AKSIJNSBELASTING OP Bier EN SPIRITUALIEN. 

3. Behoudensde bepalingen van Wet No. 37 van 1913 in zoverre Aksijns- 

deze bepalingen betrekking hebben op voortbrenging of bereiding tarief op - 
van bier, en. verder behoudens de kortingen of vrijstel- spintualien 
lingen van recht volgers deze Wet en de kortingen uiteengezet . 
in Deel III van de Bijlage bij deze Wet, worden er ten behoeve 
van het gekonsolideerde inkomstefonds opgelegd, geind, ge~ 
heven en betaald de aksijnsrechten op in Deel ITI van de Bijlage 
bij deze Wet uiteengezette goederen tegen de daarin vermelde 
tarieven. : 

HOOFDSTUK III. 

AKSIJNSBELASTING OP TABAK MET DAARMEDE OVEREENSTEM- 

. MENDE DOEANERECHTEN. : 

Ten behoeve van het gekonsolideerde inkomstefonds Aksijnsrectt 
op bereide 
tabak. 

4, (1) 
worden er opgelegd, geheven, geind en betaald de aksijnsrechten 
als omschreven in Deel IV van de Bijlage bij deze Wet, op 
in de Unie voor verkoop bereide tabak, en zodanige rechten 
worden ‘geheven en geind op de hierin verder voorgeschreven — 
wijze. . 

(2) De aksijnsrechten als bovengenoemd worden ook opge- 
legd, geheven, geind en betaald op bereide tabak vervat in 
sigaretten in de Unie. vervaardigd voor verkoop. 

5. Ken doeanerecht gelijkstaand met het aksijnsrecht - als Gelijkwaar- 
omschreven in Deel IV van de Bijlage bij deze Wet wordt dig doeane- 

. - recht op in 
opgelegd, geheven, geind en betaald zekere land- 

(a) bij invoer in de Unie van tabak bereid in eenstreken 
landstreek waarvan de Regering een doeaneovereen- betide en in . : de Unie inge- 
komst met de Regering van de Unie heeft getrofien; voerde 

(b) bij invoer in de Transvaal voor gebruik aldaar van in de tabak.   Mozambiek Provincie bereide tabak.



  

    

Duties to be 
in addition 
to duties . 
under Act 
No. 16 of 
1911. 

When 
licence or 

_ permit 
required for 
manufacture 
of tobacco. 

6. The excise duties and customs duties aforesaid shall be 
‘additional to the excise duties and customs duties respectively 
levied on cigarettes under the Cigarette Excise and Surtax 
Act, 1911: 

7, (1) After the expiry of one month from the promulgation 
of this Act no person shall engage in the manufacture of tobacco 
for sale except on premises in respect of which a licence has 
been issued or renewed by the Commissioner. Any person who 
contravenes the provisions of this section shall be guilty of an 
offence and liable on conviction to a fine not exceeding five 
hundred pounds, or to imprisonment without the option of a 
fine for a period not exceeding twelve months, or to both such 
fine and imprisonment, and all tobaccos found on premises 
not so licensed shall be forfeited to the Crown. 

(2) Every such licence shall, whenever issued or renewed, 
expiré on the thirtieth day of June next succeeding the date 
of issue’ or renewal. . , 8 

(3) In respect of any licence when issued of renewed under 
sub-section (1) the sum-of one pound shall be paid. 

(4) The provisions of this section shall not be construed as 
requiring a person to obtain a licence in respect of premises on 
which he manufactures tobacco for sale— 

(a) if such tobacco was grown on land owned or occupied 
by him; and 

. (6) such premises are situate on such land and are not/ 
premises which, under the Factories Act, 1918, are re- 
quired to be registered as a factory ; 

and such person may, without any licence or permit, sell or 
otherwise dispose of the tobacco so grown and manufactured 

to any dealer licensed or-manufacturer licensed under this Act ; 
but it shall not be lawful for such person to sell or otherwise 
dispose of to any other person the tobacco so grown and manu- 
factured, unless he has obtained from the Commissioner or a 
magistrate a permit to do so. Such permit, whenever issued, 

“Shall expire on the thirtieth day of June next succeeding the 

Licencee to . 
enter into 
bond, and 
conditions 
thereof and 

. when person 
holding 
permit must 
give security. 

date of issue but shall be renewable from time to time for a 
period of twelve months. A registration fee of two shillings and 
sixpence shall be paid on the issue or renewal of such permit. 
For the purposes of this sub-section “manufactured tobacco ” 
includes leat tobacco. 

8. (1) Such a licence ag aforesaid shall not be regarded as an 
authority to the holder to manufacture tobacco on any pre- 
mises until he has entered into a bond (with sufficient surety, to 
be approved by the Commissioner) in a sum to be likewise 
approved, of not less than twenty-five pounds nor more than 
five thousand pounds, conditioned that— 

(a) the licence holder shall not engage in any attempt, by 
himself or in collusion with others, to defraud the 
Government of any excise duty on tobacco manu- 
factured by him on the licensed premises or elsewhere ; 

(b) the licence holder shall render truly and completely 
all the returns, statements, and inventories prescribed 
by this Act or any regulation ; 

(c) the licence holder shall not receive into, nor remove 
from, his licensed premises any leaf or.manufactured 
tobacco without first complying with the provisions 

- of this Act and the regulations ; 

(d) he shall in all other respects comply. with all the re- 
quirements of this Act and the regulations relating 
to the manufacture of tobacco. 

The conditions of the said bond and the enforcement thereof 
shall not be construed as exempting any person from any 
penalty to which he may be liable under this Act or any other 
law, in respect of matters provided in such conditions. 

-- ' 
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6. De bovengenoemde aksijns- en doeanerechten gelden boven Rechten 
en behalve de aksijns- en doeanerechten respektievelik geheven boven en 
op sigaretten volgens de Sigaretten Aksijns en Surtaks Wet, behalvo de 
1911. . “> rechten 

volgens: Wei 
No, 16 van 

— ; 1911, 
7. (1) Na verloop van een maand ria de afkondiging van Wanneer 

deze Wet houdt niemand zich bezig met het, bereiden van licentie 
tabak voor verkoop behalve in een perceel waarvoor een licentie Permit . ‘ : : : an . > - vereist voor is ultgegeven of hernieuwd door de Kommissaris. Een-ieder-die pot bereidor 
de bepalingen van dit artikel overtreedt is schuldig aan een van tabak. 
overtreding en wordt bij veroordeling gestraft.met een boeté 
van hoogstens vijf honderd pond, of met gevangenisstraf 
zonder de keuze van een boete voor een tijdperk van hoogstens 
twaalf maanden, of met beide die boete en gevangenisstraf, en alle 
in een niet aldus gelicentieerd perceel gevonden tabak wordt 
verbeurd ten voordele van de Kroon. 

(2) Elke zodanige licentie loopt ten einde, onverschillig 
wanneer hij is uitgegeven of hernieuwd, op de dertigste dag van 
Junie volgende op de dag’ van. uitgifte of hernieuwing. - 

(3) Voor elke volgens sub-artikel (1) uitgegeven of her- 
nieuwde licentie wordt de som van een pond betaald. 

(4) De bepalingen van dit artikel worden niet geacht te 
vereisen’ dat een persoon een licentie verkrijgt ten opzichte 
van een perceel waarin hij tabak bereidt voor verkoop— 

(a) indien zodanige tabak gekweekt is op door hem in 
eigendom bezeten of geokkupeerde?grond; en ° 

(6) zodanig perceel gelegen’is op zodanige grond en geen 
perceel is dat, volgens de Fabriekswet, 1918, als een. 
fabriek moet worden’ geregistreerd ; 

en zodanige persoon mag, zonder licentie of permit, de aldus 
gekweekte en bereide tabak verkopen of anders van de hand 
doen aan enige krachtens deze Wet gelicentieerde handelaar 
of gelicentieerde vervaardiger; zulk een persoon is echter 
niet bevoegd:de aldus gekweekte en bereide tabak aan een 
andere persoon te verkopen of anders van de hand te doen, 
tenzij hij van de Kommissaris of van een magistraat een 
permit heeft verkregen om zulks te doen.. Zulk een permit, 
wanneer ook uitgegeven, loopt af op de dertigste dag van 
Junie volgende op de dag van uitgifte maar is van tijd tot 
tijd hernieuwbaar voor een tijdperk van twaalf maanden. 
Hen bedrag van twee shillings en zes pence wordt voor regi- 
stratie betaald: bij de uitgifte of hernieuwing van zodanige 
permit. Voor de doeleinden van dit sub-artike! omvat “ bereide 
tabak ”  bladtabak. 

8. (1) Hen ligentie als bovengenoemd wordt niet beschouwd Vorplichting 
als machtiging; voor de houder om tabak te bereiden in een tot het* 
perceel voordat hij zekerheid heeft gesteld (met voldoende Stellen van 
borgtocht, doorde Kommissaris goed te keuren) in een bedrag dat ‘zekerheid en 
eveneens moet worden goedgekeurd en niet minder zal bedragen waarden 
dan vijf en twintig pond en niet meer dan vijf duizend pond, daarvan en 
op voorwaarde dat— oO permit 

(a) de licentiechouder geen poging zal doen, hetzij houder 
' alleen of in samenspanning met anderen, om de Rege- Zekerheid 

ring bedriégelikerwijze te kort te doen in aksijnsrechten ™°t Stellen 
op tabak door hem in het gelicentieerde perceel of 
elders bereid ; 

(6) de licentiehouder naar waarheid en volledig alle 
opgaven, verklaringen en lijsten inlevert door deze 
Wet of door regulaties voorgeschreven ; , 

(c) de licentiehouder geen blad- of bereide tabak -in zijn 
gelicentieerd perceel ontvangt of daaruit verwijdert 
zonder eerst voldaan te hebben aan de bepalingen van 
deze Wet en de regulaties ; oO a 

(2) hij voldoet in alle andere opzichten aan de vereisten 
van deze Wet en de regulaties betrekking hebbend 
op het bereiden van tabak. - 

De voorwaarden van bovengenoeimde zekerheidstelling en de 
handhaving daarvan zullen niet worden geacht een persoon 
vrij te stellen van een straf waaraan hij volgens deze Wet 
of enige andere wet blootstaat, met betrekking tot zaken 1 : - 7a 

in zodanige voorwaarden voorzien.  
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(2) The person who holds a permit under sub-section (4) of 
section seven to sell or otherwise dispose of tobacco in the 
circumstances therein described shall, unless, prior to the sale 

or disposal, he pays the excise duty thereon under this Act, 
-: give security to the satisfaction of the Commissioner to an 

* amount not exceeding one hundred pounds that he will render a 
return showing his sales or disposals of tobacco and will pay the 
excise duty thereon. 

9. Every person whose business it is to manufacture tobacco 
or who employs others to manufacture tobacco, whether such 

ersons who 
re regarded 
s-manu- . : . . . 

icturers of Manufacture be by cutting, pressing, grinding, erushing : or 
rbaeco. rubbing of any raw or leaf tobacco or otherwise preparing raw 

ot leaf tobacco or manufactured or partly manufactured to- 
bacco, or the making up for use or consumption of scraps, waste, 
clippings, stems or deposits of tobacco resulting from any pro- 
cess of handling tobacco, or by the working or preparation of 
leaf tobacco, tobacco stems, scraps, clippings or waste by 
sifting, twisting, screening or any other process, shall be re- 
garded as a manufacturer of tobacco, but a person described in 
sub-section (4) of section seven shall not be regarded as a manu- 
facturer of tobacco. : 

anuufac- 10. Every manufacturer of tobacco shall— . 
lrers 0 

tbacco to (a) keep within the Union a book in the form prescribed 
‘- ook by the Conimissioner and enter therein, daily, an 
turns accurate account of the weight of tobacco (whether 

in its raw or unmanufactured, semi-manufactured, or 
manufactured state), ‘acquired by him by any means 
whatsoever and used,- sold or otherwise disposed of 
by him, and shall insert in such account particulars 
of such other materials as used by him in the manu- 
facture, preparation, or making up of tobacco for sale ; 

(b) transmit to the Commissioner on or before the four- 
teenth day of each month a true and complete abstract 
from’ such book, verified by oath or solemn declara- 
tion, of all such transactions aforesaid, made during 

_ the month last preceding; and ; 

(c) when transmitting such abstract, remit to the Com- 
missioner the amount of duty payable in respect of the 
manufactured tobacco which is specified in the ab- 
stract ‘as having been sold or otherwise dis- 
posed of during the period to which the return and 
‘particulars aforesaid relate. Co, 

valers in ll. After the expiry of one month from the promulgation of 
wf tobacco this Act no person shall carry on the business of a dealer in leaf 

tobacco or in the course of his business sell leaf tobacco, except id.” 

one under the authority of a licence issued or renewed by the Com- 
’ missioner. Every such licence shall, whenever issued or re- 

bees newed, expire on the thirtieth day of June next succeeding. In 
. ‘respect of every licence issued or renewed under this section the 

sum of one pound shall be paid. ; 

- Nothing in this section contained shall be construed as-re- 
quiring a person described in sub-section (4) of section seven to 
obtain a licence under this section to sell or deal in leaf tobacco 
and such a person shall not, for the purposes of any other pro- 
vision of this Act, be regarded as a dealer in leaf or roll tobacco. 

vy only 12, No person licensed under this Act to deal in leaf tobacco 
1 to other shall sell or otherwise.dispose of such tobacco except to— 

alors or > (a) another licensed dealer in leaf tobacco; or 

rors of (b) a person licensed under this Act to manufacture to- 
bacco. 

‘But}nothing in this section’shall be coristrued-as prohibiting 
a person so licensed from selling or disposing of leaf tobacco for 
purposes of export from the Union provided he complies with 
the regulations in-respect of such export; and further that 
nothing in this section contained shall prohibit a person so 
licensed from selling or disposing of leaf tobacco (not being 
serap, broken leaf or dust tobacco) to person not referred to-in 

‘ 
a 
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(2) De persoon die volgens sub-artikel (4) van artikel -zeven 
een permit houdt- tot het verkopen of anders van de hand 
doen van.tabak onder de omstandigheden daarin omschreven 

stelt, tenzij hij véér de verkoop of het van de hand doen het 
aksijnsrecht daarop volgens deze Wet betaalt, ten genoegen 
van de Kommissaris zekerheid tot een bedrag van hoogstens 
honderd pond dat hij een opgave. doen zal die zijn verkopen 
of van de hand doeningen van tabak aantoont en dat hij het 
aksijnstecht daarop zal betalen. 

9, Hen ieder die er een bezigheid van maakt tabak te bereiden Wie geacht 
of die anderen in dienst houdt om tabak te bereiden, orden 
hetzij ‘dat bereiden bestaat in snijden, persen, malen, aban te 
breken of wrijven van ruwe of bladtabak of op andere wijze " 
ruwe of bladtabak-of bereide of gedeeltelik bereide tabak 
bewerken, of in het voor gebruik of verbruik opmaken van stuk- 
jes, afval, snijdsels, stelen.of overblijfsels van tabak het gevolg 
van welke behandeling van tabak ook, of in het bewerken of 
voorbereiden van bladtabak, tabakstelen, stukjes, snijdsels of 
afval door zeven, ineen draaien,- ziften of andere bewerking, 
wordt beschouwd als vervaardiger . van tabak, maar een 
persoon in sub-artikel (4) van artikel zeven omschreven wordt 
niet beschouwd als een vervaardiger van tabak, 

10. Elk vervaardiger van tabak moet— 
(a) binnen de Unie een boek houden in de door de Kom- Vervaardiger 

missaris. voorgeschreven vorm en daarin, dageliks, van tabak 
nauwkeurig aantekening houden van het gewicht van moet boeken 

tee a : ijhouden en 
de tabak (hetzij in zijn ruwe of onbereide, half- opgaven ver- 
bereide, of bereide staat), door hem op welke wijze strekken. 
ook verkregen en door hem gebruikt, verkocht of op 
andere wijze van de hand gedaan, en moet in die aan- 
tekening biezonderheden vermelden van alle andere 
stoften door hem -gebruikt bij het bereiden, voor- 
bereiden, of opmaken van tabak voor verkoop ; 

.(6) op of véér de veertiende dag van elke maand aan de Kom- 
missaris een waar en volledig uittreksel overleggen 
van zodanig boek, door eed of plechtige verklaring 
bevestigd, van alle zodanige bovenstaande transakties, 
gedurende de voorafgaande maand verricht; en 

(c) bij het overleggen van zodanig uittreksel, aan de Kom-.’ 
missaris overmaken het bedrag van hét verschuldigd 
recht voor de bezeide tabak die in het uittreksel 
wordt vermeid als.verkocht of op andere wijze 
van de hand gedaan gedurende het tijdperk 
waarop de opgave en de andere biezonderheden be- 
trekking hebben. 

11. Na verloop van een maand na de afkondiging van deze Handelaars 
Wet mag niemand de bezigheid van handelaar in bladtabak ™ bladtabak 
drijven of in zijn bezigheid bladtabak verkopen, tenzij daartoe Ieee een 
bevoegd door een licentie door de Kommissaris uitgegeven hebben. 
of hernieuwd. Elke licentie loopt af, wanneer ook uitgegeven 
of hernieuwd, op de ecerstvolgende dertigste dag van Junie. 
Voor elke volgens dit artikel uitgegeven of hernieuwde licentie 
wordt de som van één. pond betaald. 

Het bepaalde bij dit artikel wordt niet geacht een persoon 
in sub-artikel (4) van artikel zeven omschreven te noodzaken 
om ingevolge dit artikel een licentie uit te nemen om blad- 
tabak te verkopen of daarin te handelen en zodanigefpersoon 
wordt niet voor de doeleinden van enige andere bepaling 
van deze Wet als een handelaar in blad- of roltabak beschouwd. 

12. Geen persoon volgens deze Wet gelicentieerd tot hande- Mag slechts 
len in bladtabak mag zodanige tabak verkopen of op andere #@% andere 
wijze van de hand doen tenzij aan— , gelicenti- : rde hande- 

(a) een ander gelicentiecerd handelaar in bladtabak; of J2ars of aan 
(8) een persoon volgens deze Wet gelicentieerd om tabak te dizors yan 

bereiden. -O taba 

Maar niets in dit artikel’ vervat wordt geacht een aldus VeT°Pe”- 
gelicentieerd persoon te verhinderen bladtabak te verkopen 
of van de hand te doen voor doeleinden van uitvoer uit de 
Unie mits hij voldcet.aan de regulaties in verband met zodanige 
uitvoer; en verder dat niets in dit artikel vervat een aldus 
gelicentieerd persoon verhindert bladtabak (niet zijnde afval, 
gebroken blad~ of stoftabak) te verkopen of van de hand 

‘  
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-paragraphs (a) or}(b) of this section : Provided that leaf tobacco so disposed of shall, for the purposes of this Act, be regarded as manufactured tobacco and be liable to duty under Item I (a) of Part IV. of the Schedule ‘to this Act. 
Returns to 18. (1) A dealer in leaf tobacco shall, within one month after be a pered the promulgation of this Act, deliver to the Commissioner an to be kept by 1Ventory, verified by-solemn declaration, in the form prescribed dealers in ~ by regulation, showing— 
leaf tobacco. (a) the nett weight of leaf tobacco held by him on the date 

of such promulgation ; — 
(6) particulars of the additions to such stock between the date of such promulgation and the date of the in- 

ventory ; 

(c) particulars of sales made between the dates specified 
.in paragraph (6), together with the name and address of the purchaser. 

(2) Every dealer in leaf tobacco shall thereafter keep a book, in the 

acquired and sold or otherwise disposed of by him, and shall, not later than the fourteenth day of each month, render to the Commissioner a return, verified by solemn declaration, showin g— 
(a) the quantity of leaf tobacco purchased or otherwise acquired by him during the last preceding month, dis- 

tinguishing leaf tobacco grown in the Union from such as is imported, together with the name and address of the person from whom he purchased or acquired it ;|: 
(0) the quantity of leaf tobacco sold or otherwise disposed of by him, distinguishing between sales of such to- 

bacco grown in the Union and salés thereof ‘imported into the Union, together with the name and address of the persons to whom he sold it ; 
(c) the quantity of leaf tobacco in stock at the end of the 

last. preceding month, distinguishing between. leaf]. 
Union and leaf tobacco imported 

tobacco grown in the 
into the Union. 

(d) the quantity of leaf tobacco sold or otherwise disposed 
of by him to a person not referred to in paragraphs (a) 
or (b) of section twelve of this Act, and shall when trans- 
mitting such return remit to the Commissioner the 
amount of duty payable in respect of such tobacco. 

Penalty on 
lealers in 
3af tobacco 

with the provisions of this Act or any regulation relating to the acquisition and disposal of such tobacco shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding five hundred pounds or to imprisonment without the option of a fine for a period not exceeding six months or to both such fine 
and imprisonment; and all leaf tobacco the subject of the offence shall ‘be forfeited to the Crown. 

omply with 
Act. . 

teneral 15. Notwithstanding anything to the contrary in this Act 2alers may contained, it shall be lawful for a person licensed under any law ell roll to carry on the business of a general dealer, to. purchase, or by ppacco other means acquire, roll tobacco from a person who has manu- 
om the .factured it from tobacco grown by himself on land in the Union, oducer- owned or occupied by himself: Provided such general dealer wanufac- "has first obtained a licence to purchase roll tobacco manifac- 
ond under tured by the actual producer thereof, and has first entered inte 
hen duly @ bond (with sufficient surety to be approved by the Com- censed. missioner) in the sum of one hundred pounds, conditioned that— 

(a) -he will sell such roll tobacco to the consumer in the 
form of roll tobacco only ; ® . 

(6) he will transmit to the Commissioner on or before’ the 
fourteenth’ day of each month’ the duty payable in 
respect of such roll tobacco used, sold or otherwise 

- disposed of during the preceding month ; 

form prescribed by the Commissioner, in which he shall daily enter particulars of all leaf tobacco purchased or otherwise 

te doen aan een in paragraaf (a) fof. (b) van dit artikel niet 
genoemd persoon: Met dien verstande dat aldus van de hand 
gedane bladtabak, voor de doeleinden yan deze Wet wordt 
beschouwd bereide tabak te zijn en onderhevig is aan recht - 
volgens 1 (@) van Deel IV. van de Bijlage bij deze Wet. 

18. (1) Binnen een maand na de afkondiging van deze Wet Orgaven 
legt een handelaar in bladtabak aan de Kommissaris een met leare pan o- 
plechtige verklaring bekrachtigde inventaris over,'in de bij bladtabak te 
regulatie voorgeschreven vorm, aangevend :—_ verstrekken 

(a) het netto gewicht aan bladtabak in zijn bezit op deen boeken 
datum van zodanige afkondiging ; — “door hen bij 

(6) biezonderheden aangaande vermeerdering van zodanige Tee 
voorraad tussen de datum van die afkondiging en de 
datum van de inventaris ; ‘ 

(c) biezonderheden aangaande verkopen tussen de gegeven 
datums in paragraaf (b), zowelals de naam en het 
adres van de koper. 

(2) Elke handelaar in bladtabak houdt daarna een boek, in de 
door de Kommissaris voorgeschreven vorm, waarin hij dageliks 
biezonderheden optekent van alle door koop of ‘op andere wijze 
verkregen en door hem door verkoop of op andere wijze van de 
hand gedane bladtabak, en legt, niet later dan de veertiende 
dag van elke maand, aande Kommissaris een opgaaf over, door 
plechtige verklaring bekrachtigd, die aantoont— 

(a) de hoeveelheid bladtabak door hem gedurende de   

14, Any dealer in leaf tobacco who, having ‘purchased or in 
any other manner whatever acquired or having sold or in any vho ‘fail to Other manner-whatever disposed of leaf tobacco, fails to comply 

voorgaande maand gekocht of op andere wijze ver- 
kregen, met onderscheiding tussen in de Unie ge- 
kweekte en ingevoerde bladtabak, en tevens de naam 
en het adres van de persoon van wie hij hem heeft 
gekocht of verkregen ; 

(5) de hoeveelheid bladtabak door hem verkocht of op 
andere wijze van de hand gedaan miet onderscheiding 

tussen verkopen van zulke tabak in de Unie gekweekt 
en in de Unie ingevoerd, en tevens de naam en het 
adres van de personen aan wie hij hem verkocht heeft ; 

(c) de hoeveelheid van zijn voorraad bladtabak. aan het 
einde van de voorgaande maand, met onderscheiding 
tussen bladtabak in de Unie gekweekt en in de Unie 
ingevoerd. ; . 

(d) de hoeveelheid bladtabak door hem verkocht of op 
andere wijze van de hand gedaan aan een in paragraaf. 
(a) of (6) van artikel twaalf van deze Wet niet ge- 
noemd persoon, en maakt, bij. het indienen .van 
zodanige opgave aan de Kommissaris het bedrag 
van het voor zodanige tabak te betalen recht over. . * 

14. Iedere handelaar in bladtabak, die bladtabak gekocht gtrat voor 
of op andere wijze verkregen of bladtabak verkocht of op handelaars 
andere wijze van de hand gedaan heeft, en verzuimt de Ff Pladtabale 
bepalingen van deze Wet of van een regulatie betrekking Foon de Wet 
hebbend op het verkrijgen en van de hand doen van zodanige na te leven. 
tabak na te leven: is schuldig aan een overtreding en wordt 
bij veroordeling gestraft met een. boete van hoogstens vijf 
honderd pond of gevangenisstraf zonder dé keuze van een 
boete van hoogstens zes maanden of met beide die boete 
en gevangenisstraf; en alle bladtabak ten aanzien waarvan 
de overtreding is gepleegd ,wordt aan de _ Kroon verbeurd. 

15. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze Wet Algemene 
vervat is het wettig voor een persoon, volgens een wet: gelicen- handelaars 
tieerd tot het drijven van de bezigheid van algemene handelaar, voltabale | 
roltabak te kopen, of op andere wijze te verkrijgen, van een veskopen'! 
persoon die dezelve heeft bereid van tabak door hem zelf van de-voort- 
op land in de Unie gekweekt, waarvan hij eigenaar of be- breager 
woner is: Met dien verstande dat zodanige alzemene handelaar gokoohn 
zich eerst van een licentie heeft voorzien tot het kopen van onder zeker. 
roltabak door de voortbrenger daarvan zelf bereid, en eerst heidstelling 
zekerheid heeft gesteld (met voldoende borgtocht door de en wanneer 
Kommissaris goed te keuren) in de som van honderd | pond clicen ticond 
op voorwaarde dat :— et 

(a) hij zodanige roltabak aan de verbruiker alleen in de 
vorm van roltabak verkoopt ; 

(6) hij op of voor de veertiende dag van elke maand aan de - 
_Kommissaris ‘het recht overmaakt verschuldigd op 
‘zodanige tabak gedurende de vorige maand gebruikt, 

  

    wre 

  verkocht of op andere wijze van de hand gedaan; |



    

l ‘ 

(c) ‘he will in all other-respects comply with-all the require- 

ments of this Act and the regulations relating to the 

_ keeping of books and the rendering of returns, state- 

ments, and inventories, of his transactions In manu- 

‘factured tobacco in the form of roll tobacco. 

. Every licence to purchase manufactured tobacco in the form 

of roll tobacco shall, whenever issued or renewed, expire on the 

thirtieth day of June next succeeding, andin respect of every 

licence issued or renewed under this section the sum of ten 

shillings shall be paid. ° 

Penalty on 
manufac- 
turers of 
tobacco and 
dealers in 
leaf tobacco 
who fail to 

16. Every person, being either @ manufacturer of tobacco 

or a dealer in leaf or roll tobacco, who fails to keep such books 

and to record therein his transactions as required by this Act, 

or who refuses to allow the Commissioner or an officer of 

customs or excise deputed by him for that purpose, at all 

times to inspect the same or obstructs or hinders him in such 

keep pos inspection shall be liable on conviction to a fine not exceeding 

permit five hundred pounds. 
inspection 
thereof. oo 

Manv- - 17. After the expiry of one month from the promulgation 

factured of this Act no person shall remove or permit to be removed from 

tobacco to hig licensed premises except to the premises of another licensed 

be packed in . : 
accordance manufacturer any manufactured tobacco unless— 

vereeoxibed (a) it is securely enclosed in an unbroken tin, box, package 

_regulations. or other immediate container ; . 

(b) the manufacturer has marked upon'every such im- 

mediate container his name and address and except 

such as contain cigarettes the nett weight of the con- 

_ tents. The marking of immediate containers shall be 

in the manner and form prescribed by regulation. 

Nothing in this section contained shall apply to the removal 

of roll tobacco from licensed premises. 

Entry and 18, Any officer of the customs and excise department, or 

search of any police officer specially, authorized by the Commissioner may 

premises. . at all times enter and search any premises licensed under this 

Act or the prémises of any person who is ‘suspected of manu- 

‘facturing tobacco or of dealing in tobacco in contraven- 

tion of or without complying with this Act or any regulation, and 

may upon such premises seize any tobacco, together with all 

books, accounts or documents relating thereto, in respect of 

which the contravention or non-conipliance is suspected, of 

having taken place. Any person who ‘resists, hinders, or 

obstructs, any such officer in the lawful exercise of his 

- powers under this section shall be guilty of an offence and 

liable on conviction to a fine not exceeding one hundred. 

pounds or to imprisonment without’ the option of a 

fine for a period not exceeding six‘ months or to both such fine 

and imprisonment. 

Contraven- 19, In the event of an offence against, contravention of. or 

tion of Act non-compliance with any provisions of this Act or a regulation 

by company ‘by a company or a firm or partnership, any person having the 

‘ship. management or apparent management of the premises or busi- 

ness In respect whereof the offence, contravention or .non- 

compliance took place, shall be liable to be charged with the 

offence, contravention or non-compliance and shall be subject 

to the penalties provided therefor. , 

Burden of 90. In any prosecution for an, offence against or a contra- 

proof. - vention or failure to comply with any provision of this Act or 

any regulation, relating to. the payment of the proper amount 

of duty, the burden of proving that the tobacco or other article 

was not manufactured for sale or for any reason was not subject 

to duty, shall lie upon the accused. 

Regulations. 21. (1) The Governor-General may make regulations— 

- . (a) exempting from, or granting a rebate'of, the excise 

duty on tobacco manufactured in the Union, when 

entered for removal to- places outside the Union ; 
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rol- of bladtabak zijnde, 

wordt bij veroordeling gestraft met een boete van hoogstens 

zonder de keuze van een boete voor een tijdperk van hoogstens 

  

(c) hij in alle andere opzichten voldoet aan de vereisten 

van deze Wet en de regulaties betreffende het houden 

van boeken en het overleggen van opgaven, verklarin- 

gen, en inventarissen van zijn transakties in bereide 

tabak in de vorm van roltabak. 

Elke licentie tot het kopen van bereide tabak in de vorm 

van roltabak verloopt, wanneer ook uitgegeven of hernieuwd, 

op de dertigste dag van de volgende Junie en voor elke 

licentie volgens dit artikel uitgegeven of hernieuwd wordt 

de som van tien shillings betaald. 

16. Een icder die, vervaardiger van tabak of handelaar in strat voor 

nalaat boek te houden en daarin zijn vervaar- 

transakties op te tekenen als door deze Wet wordt vereist, oi digers van 
tabak en 

die weigert de Kommissaris of een doeane- of aksijnsbeambte j 
vs : andelaars 

door hem daartoe aangewezen deze boeken te allen tijde te in- in bladtabak 

spektéren of hem bij zodanige inspektie tegenwerkt of hindert die nalaten 
boeken te 
houden ‘en 
inspektie: 
daarvan toe 
te laten. 

na de afkondiging van deze Bereide 

tabak van zijn gelicentieerd tabak 
moet worden 
verpakt 

vijf honderd pond. 

17. Na verloop van een ‘maand 

Wet verwijdert niemand bereide 

perceel, behalve naar het perceel van een ander gelicentieerd 

vervaardiger, of geeft tot zodanige verwijdering verlof tenzij— overeen- 

(a) deze in een onopengebroken blik, dcos, pakket, of komstig 

andere onmiddellike verpakking goed ingesloten is; voor- 

(b) de vervaardiger op elke zodanige onmiddellike ver- geschreven 

pakking zijn naam en adres, heeft gewaarmerkt en, regulaties. ~ 

behalve op die welke sigaretten bevatten, het 

netto gewicht van de inhoud. Het waarmerken van 

" onmiddellike verpakkingen geschiedt op de wijze en in 

de vorm bij regulatie voorgeschreven. . / 

Niets in dit artikel vervat is van toepassing op het ver- 

wijderen van roltabak uit gelicentieerde petcelen. 

18. Elke beambte van het doeane en aksijnsdepartement, Het binnen- 

of een politiebeambte witdrukkelik door’ de Kommissaris 2a» en door-| 

gemachtigd mag te allen tijde volgens deze Wet gelicentieerde zoeken van 
. 

percelen. 

percelen binnengaan en doorzoeken of het. perceel van elke 

persoon die verdacht wordt tabak te bereiden of in 

tabak te handelen in strijd met of zonder te voldoen 

aan de bepalingen van deze Wet of een regulatie, en 

mag in zulk perceel tabak, alsook alle boeken, rekeningen 

of dokumenten daarop betrekking hebbend, in verband 

waarmede het in strijd handelen of niet-voldoen wordt vermoed 

te hebben plaats gehad, in beslag nemen. Ben ieder die zodanig 

beambte weerstaat, hindert- of tegenwerkt in de wettige uit- 

oefening van zijn bevoegdheid volgens dit artikel is schuldig 

aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met een 

boete van hoogstens honderd pond of met gevangenisstral 

  
zes maanden, of met beide die boete en gevangenisstraf. 

19. In geval van een overtreding van, vergrijp tegen of Overtreding } 

niet-voldoening aan een der bepalingen van deze Wet of van vou Wet 

een regulatie door een maatschappij of een firma of vennoot- door meer 

schap, kan de persoon die het beheer of het schijnbaar beheer vontdove 

heeft van het perceel of de ‘bezigheid ten aanzien waarvan de schap. 

overtreding, het vergrijp of het niet-voldoen heeft plaatss 

gehad, van de overtreding, het vergrijp of de niet-voldoening 

worden beschuldigd en zal dan blootstaan aan -de hiervoor 

bepaalde ‘straffen. 

20. Bij een vervolging ter zake van een overtreding van, ver- Bewijslast. 

grijp tegen of verzuim tot nakoming van een der bepalingen 

van deze Wet of van een regulatie, betrekkelik het betalen 

van het juiste bedrag aan recht, rust de bewijslast dat de 

de tabak of ander artikel niet bereid was voor verkoop of om 

een of andere reden niet aan recht onderhevig was, op de 

beschuldigde. , 

1. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties maken— Regulatios. | 

(a) tot vrijstelling van, of het verlenen van een afslag op, 

het aksijnsrecht op in de Unie bereide tabak, 

‘wanneer die is aangegeven voor vervoer naar 

plaatsen buiten de Unie ; 

  

 



Penalty for 

contraven- provision of this Act or any regulation for the contravention 7 . . . . 
tions not = whereof or failure to comply wherewith no penalty has been 22, Hen ieder die een bepaling van deze Wet of een regnlatie Strat op 
Specially specially provided, shall be liable tos a fine not exceeding one|ovettreedt of verzuimt daaraante voldoen voor het overtreden yore: ' 
ae vice hundred a van dewelke of voor het niet voldoen aan dewelke geen straf user nie 

. pounas. speciaal 
oo speciaal is vastgesteld, wordt gestraft met een boete van voorzien. 

Suspension 23. (1) Notwithstanding anything contained in section four 
of duties on 
certain to- . 
bacco until 
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(6) presertbing the forms of the licences required under 
this Act, and the particulars that shall be inserted in 
applications therefor ; 

(c) prescribing the forms to be used by dealers in leat or 
roll tobacco and by manufacturers of tobacco and the 
conditions to be carried out respecting removals, 
_purchases and sales thereof, 

and generally for the better carrying out of the objects and 
purposes of this Act. 

. (2) The regulations may prescribe penalties for any contra- 
vention thereof or default in complying therewith not exceeding 
a fine of one hundred pounds. 

22, Any person who contravenes or fails to comply with any 

or five of this Act or in the Excise (Proposed Duties Procedure) 
Act, 1918, the collection of the excise and customs duties set out 

(6) de vormen voorschrijvend van de-licenties doot 
deze Wetivereist, en de biezonderheden;die moeten 

_ worden vermeld in aanzocken daarom ; i 
‘(e) de vormen voorschrijvend ten gebruike van 

handelaars in blad- of roltabak en van vervaardigers 
van tabak en de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan in verband met het verwijderen, kopen en- 
verkopen daarvan, 

en het doel van deze Wet. 
(2) De -regulaties kunnen straffer ‘stellen op overtreding 

daarvan of verzuim tot nakoming daarvan, een boete van 
honderd pond niet te boven gaand. 

hoogstens honderd pond. 

en in het algemeen voor de betere bereiking van ‘de strekking — 

23. (1) Niettegenstaande de bepalingen van artikel vier of Schorsing 
1st April, in Part IV. of the Schedule to this Act shall, in respect of— 
1922. . . 

vif van deze Wet of van de. Aksijns (Voorgestelde Belasting V8" rechton 
Procedure) Wet, 1913, worden de aksijns- en doeanerechten tebale tot. 1 Hl tob 5 0 

(a) roll tobacco ; or nedergelegd in Deel IV van de Bijlage bij deze Wet geheven April 1 1922. 

Interpreta- . 
tion of 
terms, 

(6) tobacco made up or put up for smoking in a tobacco 
pipe, and consisting of scrap, broken leaf, or dust to- 
bacco obtained or produced in the handling of unfer-| . 
mented leaf tobacco, 

be suspended until the first day of April, 1922, but all the other 
provisions of this chapter shall, as regards the tobacco described 
in paragraphs (a) and (6) of this section, be of force and effect as 
from the date of the promulgation of this Act. 

(2) In order to secure the collection of the excise or corres- 
ponding customs duties which will under this section become 
leviable on the first day of April, 1922, on the tobacco described 
in sub-section (1), the Commissioner is hereby authorized to 
call upon any dealer to render returns of stock of such tobacco 
held by him on that day and any dealer who fails to render such 
returns within a period prescribed by the Commissioner shall be 
guilty of a contravention of this Act. 

24, In this Chapter unless inconsistent ‘with the context— 

“ Commissioner ”’ means the Commissioner of Customs and 
Excise, or any officer for the time being lawfully acting 
in that capacity ; 

“leaf tobacco ” means the cured leaves of the tobacco 
plant ; 

“ manufactured tobacco’ means tobacco made up— 

(a) ready, for smoking in tobacco pipes; or 
. (b) ready for use in the making of cigarettes 5 ; or 

(c) in the form of cake, plug, roll or stick ; 
(2) in the form of cigarettes ; or 
(e) in ‘the form of cigars or cigarillos 

prepared either from tobacco grown or produced i in 
the Union, or from tobacco imported into the Union 

‘or from a mixture of such tobacco ; 

“ per pound weight ” shall mean the nett weight of tobacco 
plus that of the moisture and other substance therein 
when such tobacco leaves the licensed premises of the 
manufacturer i in the form of manufactured tobacco ; 5 

* roll tobacco ”” means tobacco leaf which is grown in the 
‘Union, twisted and put up for sale in the form of'a 
roll of not less than one pound in weight and which, 
at the daté of promulgation of this Act, was commonly 
known i in the Union as roll tobacco ; ; 

* this Act ” includes the regulations.   

van— 
(a) roltabak ; of 
(6) tabak vervaardigd of opgemaakt voor roken in een 

pijp, en bestaande uit afval, gebroken blad, of stof- 
tabak verkregen of vervaardied bij het behandelen 
van ongestoofde bladtabak, 

geschorst tot aan de eerste dag van April 1922, maar alle 
andere bepalingen van dit Hoofdstuk worden, wat betreft 
de tabak in paragrafen (a) en (b) van dit artikel omschreven 
van kracht en treden in werking, van de dag van de aflondiging 
van deze Wet af. 

(2) Om het innen te vérzekeren van het ‘aksijnsrecht en 
overeenkomstige doeanerechten die volgens dit artikel hefbaar 
worden op de eerste dag van April 1922 op de tabak in*sub- 
artikel (1) omschreven, wordt de Kommissaris hierbij ge- 
machtigd van alle handelaars een opgave te vorderen van 
zodanige op die dag voorradige tabak en een handelaar die 
nalaat zodanige opgave te doen binnen een door de Kom- 
missaris bepaalde termijn is schuldig aan een overtreding 
van deze Wet. 

onbestaanbaar is—   “ Kommissaris ” de Kommissaris van Doeane en Aksijns, 
of een ander beambte die wettighk in die hoedanig- 
heid handelt ; 

“bladtabak ” de verduurzaamde bladen van de tabak- 
. plant; 

“bereide tabak” als volet opgemaakte tabak— 
(a) gereed om in tabakspijpen gerookt te worden, of 
(6) gereed voor het maken van sigaretten ; of 
(c) in de vorm van een plak, plug, rol of stok, of 
(2) in de vorm van sigaretten ; of 
(e) in de vorm Van sigaren of sigarillos, 
gemaakt of uitin de Unie gekweekte of voortgebrachte 
tabak, of uit in de Unie ingevoérde tabak 6f uit een 
mengsel van zodanige tabak ; 

“per pond gewicht”’ betekent, het netto gewicht tabak 
plus het gewicht van het vocht of andere substantie 
daarin wanneer zulke tabak het gelicentieerde perceel 
van de vervaardiger in de vorm van bereide tabak 
verlaat ; 

“ soltabak ” betekent tabakblad dat in de Unie is gekweekt, 
ineengedraaid en voor verkoop opgemaakt in de vorm 
‘van een rol van niet minder dan een pond gewicht en ~ 
wat, bij de afkondiging van deze Wet, inde Unie _ 
algemeen bekend stond als roltabak ; 

“ deze’ Wet” omvat ook de regulaties. 

24, In dit Hoofdstuk betekent, tenzij dat met de inhoud Woordbe- 
palingen,
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CHAPTER IV. HOOFDSTUK, IV. ~ 
GENERAL. ALGEMEEN. 

; . _ 25. De Goeverneur-generaal kan, bij proklamatie in de Afslac-o 
Rebates in 25. The Governor-General - may, by proclamation in the| Staatskoerant, verklaren dat, behoudens tegulaties in zodanige rokere P 

respect of Gazette, declare that, subject to regulations set forth in such proklamatie opgenoemd— ' goederen 

r roclamation— . 
goods. Pp (a) een terugbetaling of afslag kan worden toegestaan van 

(a) there may be allowed a refund or rebate of the whole het gehele of van een gedeelte van het doeanerecht 
or any part of the customs duty that would otherwise dat anders volgens deze Wet verschuldigd zijn zou op 
be payable under’ this Act on cotton piece goods im- katoenen stukgoederen ingevoerd, of wit entrepdt 
imported by, or taken out of bond by, manufacturers genomen, door vervaardigers van zakken, wanneer | 
of bags, when used by them in the making of tobacco die worden aangewend voor het maken van tabak- 
bags ; : zakken ; 

(b) there may be allowed a refund or rebate of the whole - (0) cen ternghetaling of afilag fan worrlen tocgestaan van 

or any part of the customs duty that would otherwise et geheel of van een gedeelte van het doeanerecht dat 
be payable under the Customs yd Excise Duties Act, anders verschuldigd zou zijn volgens de Invoerrechten en 

: 1920, on rubber-proofed material, in the piece, made| - Aksijnsbelasting Wet, 1920, op met rubber waterdicht 

of cotton, hair, silk or wool,:or mixtures thereof, gemaakt, materiaal, Of net stuk, vervaandigd van 

imported by, or taken out of bond by, manufacturers atoen, Naar, zZiyjae OL wol of mengsels daarvan, 

of ryaterproo! clothing, for the purpose of making ‘ ingevoerd, of uit entrepdt genomen; door vervaardigers 
such clothing ; van waterdichte klederen, voor het maken van zoda 

(c) there may be allowed a refund or rebate of the whole nige kiederen ; 

or any part of the customs duties that would other- (c) een terugbetaling of afslag kan worden toegestaan van 

wise be payable under the Customs and Excise Duties het geheel of van een gedeelte van het doeanerecht 

Act, 1920, on materials used inthe manufacture of dat anders verschuldigd zou zijn volgens de Invoer- . 
rubber, namely :— : rechten en Aksijnsbelasting Wet 1920, op stoffen die 

(i) Pigments, Filling Agents and Vulcanising Accele- worden gebruikt bij het vervaardigen van rubber, 

rators, viz., Zinc oxide (zinc white), zinc sulphide,|. name :—— 
antimony sulphide (allow od red aluenina, (i) Kleurstoffen, Opvullers en Vulkaniseer Akcelera- 

magnesium carbonate, calcined magnesia, litho- ee n.l., ee ais zinkzwavel, 
one (mixture of zine sulphide and barium sul- antimoon zwavel (geel en rood), alumina, .mag- 

Bate oF of zinc white id barium sulphate), nesium carbonaat, gecalcineerde magnesia, litho- 

vegetable black, carbon black, prussian blue, pone (mengsel van zinkzwavel en barium sulfaat 

white lead (basic lead carbonate), ebonite powder, of van zinkwit en barium sulfaat), plantzwart, 
and emarex (natural pitch); in bulk. koolzwart, pruisies blauw, loodwit (basies lood 

(ii) Rubber Substitutes, viz., vulcanised vegetable oils ;| a eboniet poeder, en emarex (natuurlike 
in bulk. __ pek); in massa. 

(iii) Rubber Compounding Oils, viz., Aniline oil, rosin (ii) Ruther Surragaien : nd. gevulkaniseerde : plant- 

oil, and vaseline; in bulk. * ., Baralge ohen; lm Massa, 
(iv) Rubber Solvents, viz., Benzene (benzol), coal tar (iit) Rubber samensiellende okén: nl. Anilienolie, 

naphtha, westrosol; westron, carbon disulphide ; arsole en vasellen ; in massa. 

in Aull. ® (iv) Rubber oplossende vloeistoffen: ul. Benzien 

(v) Vulcanising Agents, viz., Sulphur chloride, in jars (Benzo’) koolteer nafta, westrosol, westron, kool 

of not less than one imperial gallon. isuligé ; In massa. " 
7 j Be 6 . . (v) Vulkaniseer stoffen: nl, Zwavel Chloriet, in 

Such regulations may provide penalties for the contfavention kannen van niet minder dan een imperiale gallon. 

thereof or failure to comply therewith not exceeding the Deze regulaties kunnen straffen stellen op overtreding ervan 
penalties mentioned in section one hundred and sixteen of the}. im tot nakomi at hh s 
Customs Management Act, 1913. of verzuim tot nakoming ervan niet hoger zijnde dan de 

. ; oo, strafien in artikel honderd en zestien van de Wet op het Beheer 
Powers to 26, The Governor-General may, by proclamation in thelyan de Doeane, 1913 genoemd. 
prohibit | Gazette, prohibit, regulate or restrict the export of opium in] 926, De Goeverneur-generaal kan, bij proklamatie in de Bevoegd- 

opium, any form, or any derivative of opium, and any person who) Staatskoerant, de uitvoer van opium in welke vorm ook, of enige beid tot 

Customs and 
excise duties 
Retween the 

nion and 
the man- 
dated. 
territories. 

exports any form of opium or any derivative thereof, in contra- 
vention of such a proclamation, shall be guilty of an offence 
and shall be liable on conviction to a fine not exceeding one 
hundred pounds or to imprisonment without the option ofa 
fine for a period not exceeding six months, or to both such fine 
and such imprisonment; and any opium in any form or any 

derivative thereof the subject of the offence shall be forfeited 
to the Crown. ; 

27. (1) The mandated territory of South West Africa shall, 
for the purpose of the collection of customs and excise duties, be 
regarded as a part of the Union. Customs and excise officers 
of. the Union. shall, in respect of matters concerning customs 
and excise in the mandated territory, act in accordance with the 
provisions of the law for the time being in force in the Union 
relating to the management of customs and excise duties (as 
the case may be) and the collection of such duties. 

(2) The customs and excise duties collected in the mandated 
territory shall be paid into the Consolidated Revenue Fund of 
the Union, and there shall-be paid out of the said fund annually 
towards the cost ‘of the administration of the mandated 

territory a sum which shall approximate to the customs and 

ae: : : . het beletten 
afleiding van opium, verbieden, regelen of beperken, en een \an ‘uitvoer 
ieder die enige vorm van opium of een afleiding daarvan, in van opium. 
strijd met een zodanige proklamatie, uitvoert, is schuldig aan 
een overtreding en wordt, bij veroordeling, gestraft met een 
boete van. hoogstens honderd pond of niet gevangenisstraf, 
zonder keuze van een boete, van niet meer dan zes maanden, of 
met beide die boete en gevangenisstraf ; en alle opium, in welke 
vorm ook, of een afleiding daarvan ten opzichte waarvan de over- 
treding wordt gepleegd wordt aan de Kroon verbeurd. 

27. (1) Het mandaatgebied van Zuidwest Afrika wordt, voor Doeane en 
doeleinden van innen van doeane en aksijnsrechten, beschouwd aksijns- 
als deel van de Unie. Doeane en aksijnsbeambten van de Techten 
Unie handelen, ten opzichte van zaken doeane en aksijns in pissen de it 
het mandaatgebied betrefiend, in overeenstemming met de mandaat- 
bepalingen van de dan van kracht zijnde wet in de Unie op gebied. 
het beheer van de doeane en aksijnsrechten “(al naar gelang)en __ 
het invorderen van zodanige rechten. 

(2) De doeane en aksijnsrechten in het mandaatgebied geind 
worden in het’ gekonsolideerde inkomstefonds van de Unie 
gestort, en jaarliks wordt uit genoemd fonds ter bestrijding van 
de administratiekosten. van het mandaatgebied een ‘som 
betaald die in grootte nabij komt aan de doeane en aksijns:        
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excise duties paid on goods.consumed in such territory after|techten op in zodanig gebied verbruikte goederen na aftrek 
deducting therefrom a sum equivalent to the said duties on|daarvan van een som gelijkstaand met genoemde rechten op uit 
goods removed from the said territory for consumption in the/genoemd gebied verwijderde goederen voor verbruik in de Unie. 
Union. (3) Voor doeleinden van dit artikel wordt de haven of 

(3) For the purposes of this section the port or settlement of nederzetting van Walvis Baai geacht een deel van het man- 
Walvis Bay shall be deemed to be a part of the mandated terri-|daatgebied uit te maken. ; tory. 28. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel, 

. . als de Doeane en Aksijnsrechten Wijzigingswet, 1921.. Short title. 28. This Act may be cited for all purposes as the Customs _ ma emeswe’s 
and Excise Duties Amendment Act, 1921. Bijlage. 

—_-—_— ‘DEEL I—VERHOOGDE DOEANERECHTEN 

. , Klasse I.—Speciale tarieven. 
Schedule. 

PART I.—INCREASED CUSTOMS DUTIES, iKorting op 
goederen _ 

Class I.—Special Rates. ekweekt, 
, Tarief se tgebracht : ‘arief- voortgebrac 

: num- _ Artikel. Recht. of bereid'in het 
Rebatezupon | mer, . Verenigd 

* goods, the Koninkrijk 
crowth, pro- en reciproce- 

4’ duce, or rende Britse 
. , manufacture Kolonies. Tariff Article. Duty. fof the United . Item. . : ‘Kingdom and 

reciprocating . . . £ sad 
British 22. | Rolprenten voor bioskoop en kine- . 

Possessions, . matograaf, per 100 voet 0 5 0 nil. 
of per £100 . 1 .. | 20 0 0 nil. 

. : . £ os. d. naar gelang van welk recht het |. 
22 | Films for bioscopes and cinemato- hoogste is. : 

graphs, per 100 feet .. . 0 5 0 nil. 44 | Spiritualién :— 
or per £100 teas -- | 20 0 0 nil. 1 i iale whichever duty shall be the : (a) Gopariumeord, per imperiale, 119 0 nil. 

greater. en bovendien per £100 10 0 0 nil 44 | Spirits— Lik dj ON |e) Bore, pr inpeiga- : ©) Louse, rine Bee Jon... 2. . oe 119 0 nil, 
and in addition per £100 .. | 10 0 0 nil. 3 percent proefsterkte, per) | 1. . nil. (b) Liqueurs, cordials and mixed imporiale gallon... | og nil. 
spirits, exceeding 3 per cent. iS of per £100 .. “* 7 . 
of proof spirit, per imperial bo hoowie we van well recht het 
allon .. . .. --| 118 6 nil. . , or per £100 .. . .- | 25 0 0] - nil {c) Andere soorten van meer dan 3 

. whichever duty shall be the Poreent proctstorkte perim-| 1 in 5 nil greater. periale. proefgallon .. , 
(c) Other sorts exceeding 3 per Geen afslag wordt verleend 

- cent. of proof spirit, per im- voor onderproer boven 
perial proof gallon .. | 117 6. nil. percent. . 
No allowance will be made fo (dy Geneeskrachtige en toilet prepa- 
underproof in excess of 15 per raten en essences '(vloeibare), 
cent. stropen en tinkturen, meer 

(d) Medicinal and toilet prepara- dan 3 percent proefspiritus . 
tions, and essences (liquid), bevattend, per imperiale gallon 25 8 ne 
syrups and tinctures: con- of per £100 .. . . ni. 
taining over 3 per cent. of 1 naar gelang van welk recht het 
proof spirit, perimperial gallon} 1 18 '6 nil. hoogste is. 

or per £100 .. - -- | 25 0 0}; — nil. Zodanige spiritus moet, indien en 
whichever duty shall be the . wanneer hij bovenproef is, spe- f greater. ciaal worden aangegeven en het Such spirits if and when overproof gehalte ' bovenproef worden 

shall be specially entered and verklaard en het recht op het the strength overproof declared, mengsel wordt alsdan geheven 
and the duty on the mixture tegen £1'17s. 6d. per imperiale shall then be leviable at £1 17 6d. proefgallon of 25 percent ad 
per imperial proof gallon or 25 valorem, naar gelang van. welk ‘ per cent. ad valorem, whichever recht het hoogste is. 
duty shall be the greater, 47 | Tabak : 

47 | Tobacco— apa. Siva ivarillo’ . 
(a) cigars and cigarillos, per lbh. | 0 8 6 nil, (a) Eon Sie sigariilo 's, per Ibe} 0 8 6) ~ nil. and. in addition per £100 .. | 15 0 0}. nil on povencien, per £100 15 0 0 nil. (d) cigarettes, per Ib... .. | 0 6 0 nil. (2) Sigaretten, per Ib. 0 6 0 nil. and in addition per £100 .. | 15 0 0 nil. Moe Be ovendion, per £100 15 0 0 nil. (e) manufactured per lb. -' 0 5 0 nil. (e) Oren, Per 1d. 0 5 0 nil, 

PART II. DEEL II. 
Class VI.—General ad valorem Rate. Klasse VI.—Algemeen ad valorem tarief, 

: , = £8. d./ 
193()| Cotton piece goods and woollen . 193 (6) | Katoenen ghukgoederen en wollen ‘ 

/ piece goods, and piece goods stukgoederen, en stukgoederen 
composed of a mixture of cotton gemaakt van een mengsel van 
and wool, per £100... -. 1/15 0 0 80 0 / katoen en wol, per £100 145 0 0 £3 0 0 

to be amended to read— aldus te wijzigen— . 
193(5) | Piece goods made of cotton, hair, ‘ . {193 (6) | Stukgoederen vervaardigd van 

or wool, or mixtures thereof, per , katoen, haar, of wol, of mengsels 
_ £100 . .. - 115 0 0 300 daarvan, per £..00 .. \ 15 0 0 £3 0 0 
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PART | III. 

INCREASED EXCISE DUTIES, 

A.-—Spirits. , 

. Rate of 
Article. Duty. 

Wine brandy, viz.: Spirits distilled from wine. or must pro- | £ s. d. 
duced solely by the alcoholic fermentation of the juice of i 
fresh grapes, per imperial proof gallon .. an 1. | 0 12 6 

Grape brandy, viz.: the distillate resulting from the distilla- : 
tion solely of grape juice, together with the husks, per . 
imperial proof gallon a oe . +e +» | O17 6 

Dop brandy and spirits distilled from materials other than / 
the produce of the vine, per imperial proof gallon .. -{1 2 6 

. .. ‘Extent of 
Rebates of Excise Duties on Spirits. rebate, 
  

(a) Spirits of a strength of 50 per cent. overproof 
and upwards when methylated in the manner 
prescribed by regulation. 

(b) Plain spirits used in the manufacture of medicinal 
preparations, flavouring essences and perfumed 
spirits ; subject to the approval of, and to 
conditions imposed by, the Commissioner of 
Excise. 

(ce) Plain spirits used for industrial purposes, and 
rendered unpotable to the satisfaction of the 
Commissioner of Excise. 

(2) Plain spirits”used by scientific or teaching 
institutions for burning, preserving or experi- 
mental purposes, under such safeguards as the 
Commissioner of Excise may impose. 

(e) Wine brandy and grape brand’y, used in the 
fortification ‘or preservation of pure wine, 
subject to compliance with the provisions of 
any Act relating to excise duties, or any regula- 
tions issued thereunder. 

(f) Rectified spirits used in the manufacture of 
ether or other substance, by a process which 
causes the ethyl alcohol to undergo chemical 
change, and provided that not more than .two 
per cent. by volume of ethy] alcohol remains in 
the resulting ether or other product: 

(g) Spirits exported for consumption outside the 
limits of the Union. | ; 

(hk) Spirits lost through evaporation, leakage or: 
other! unavoidable cause, when such loss is? 
proved to the satisfaction of the Commissioner; 
of Excise. * . 

(i) ¥Spirits distilled in Natal from the. products or 
&¥ by-products of the sugar cane, when duty paid 

for consumption in Natal. 
(j) Plain spirits used in the manufacture of vinegar 

The whole duty, 

The whole duty 
Jess seven shil- 
lings and. six- 
pence per im- 
perial proof gal- 
lon. - , 

The whole duty. 

The whole duty. 

The whole duty: 

The. whole duty. 

The whole duty, 

The whole duty, 

Five shillings per 
imperial. proof 

_ gallon. 
The whole duty 
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A-—Spiritualien. 

. Artikel. . Tarief. 

Wijnbrandewijn, n.1., Spiritus gedistilleord, uit wijn of most | £ s, d. 
uitsluitend voortgebracht door het, alkoholies fermenteren | | 
van het sap van verse druiven, per imperiale proefgallon . . 012 6 

Druivebrandewijn, n.l., het gedistilleerd verkregen uit het 
__distilleren alleen van druivesap, tezamen met de doppen, 
per imperiale proefgallon os ve se ae | OTF B 

Dopbrandewijn.en spiritus gedistilleerd uit stoffen niet zijnde 
het produkt van de wijnstok. perimperiale proefgallon .. | 1 2 6 

Kortingen van Aksijns op Spiritus. Omvang van korting. 
  

(2) Spiritus van een gehalte van 50 percent boven- 
‘proef en daarboyen indien gemethyleerd 
op de wijze voorzien bij regulatie. 

(6) Gewone spiritus gebezigd bij de bereiding 
van geneeskundige preparaten, aromatiese 
egsencés, en geparfumeerde spiritus: onder- 
worpen aan de goedkeuring van en onder 
voorwaarden gesteld door de Kommissaris 
van Aksijns. , 

Gewone spiritus gobezigd voor nijverheids- 
doeleinden en ondrinkbaar gemaakt ten ge- 

.  noegen van de Kommissaris van Aksijns 
(d) Géwone spiritus gebezigd door wetenschappe- 

like of onderwijsinrichtingen als brandstof, 
preservatiemiddelen of voor proefnemingen, 
onder zulke voorzorgsmaatregelen als de 
Kommissaris van Aksijns mocht bepalen. 

(e) Wijnbrandewijn en druivebrandewijn, gebezigd 
ter versterking of preservatie van zuivere wijn, 
met inachtneming van de voorschriften van 
enige wet op aksijnsbelasting . of regulaties 
daaronder uitgevaardigd. : tose 

(f), Gerektifieerde spiritus gebezigd ter bereiding 
van aether of andere stoffen, door een 
bewerking die de aethyl-alkohol een schei- 
kundige verandering doet ondergaan, en mits.’ 
niet meér dan twee percent volume aethyl- 
alkohol achterblijft in de resulterende aether. 
of ander produkt. 

(9) Spiritus uitgevoerd voor verbruik buiten de Unie. 
(hk) Spiritus verloren door verdamping, lekkage 

of andere onvermijdbare oorzaak, wanneer 
dat verlies ten genoegen van de Kommissaris 
van Aksijns bewezen wordt. 

(4) Spiritus gedistilleerd in Natal uit produkten 

(c) 

  of bij-produkten van: het suikerriet, wan- 
neer belasting betaald is voor gebruik in Natal. 

Het gehele recht. 

Het gehele recht 
minus zeven shil- 
ling en .zes pen- 
nies per imperiale 
proefgallion, 

‘Het gehele recht, - 

Het gehele recht. 

Hei gehele recht, 

Het gehele recht’ 

Het gehele recht. 
Het gehele recht. 

-Vijf shillings per 
imperiale proef- 
gallon. 

    

  

  

  

  
1 1 : 2 ww (7) Gewone spiritus gebruikt bij het bereiden | Het gehele recht 

and acetic acid; subject to the approval of less two shillings van wii +2 . ; : .. : 
acid 5 val OF, |. : s i jn. en azijnzuur; behoudens dé goed- minus twee shil- 

and to conditions imposed by, the Commissioner pioo : gales. keuring van, en de voorwaarden gesteld door, ling. per impe- 
oo . . . . gn : de Kommissaris var Aksiins. / riale proefgallon. 

(k) Brandy: distilled 2 & pot still, under excise Three shillings Per (k} Brandewijn in een potstil gedistilleerd, onder | Drie shillings per 
: Supe ae red on pu 4 ot call Pp toezicht van het aksijnsbureau, geheél uit imperiale proef- 
bye pro ee on ae Breas approve . o gallon. guivere wijn of most, pet yoortbrengeel van gallon. ° 

TnMen : > verse druiven goedgekeur oor de Goé- , 

strength ro exceeding 30 er cont, overproot, : vernements Brandewijnraad, ter sterkte | van 

in approved wood for 2 poriod of three years and poogstens 30 percent bovenproet, belogen a oor te ihed by the said Board to be pure wine bewaring in een goedgekeurde opslagplaats in 
brandy y the ° 0 P goedgekeurde vaten gedurende een tijdperk 

Noru.—Brandy which has been matured by storage yee oe redone gencemde Raad voor 
in an approved warehouse for a period of two + -—_Brandewiin bel d ng years may, at any time in 1923, if approved by Noot:—Brandewijn belegen door bewaring in een 

the Government Brandy Board, be removed. goedgekeurde - opslagplaats sedurende. een 

for consumption and,a rebate of two shillings tijdperk van twee jaren kan, te enigertijd in 

per imperial proof gallon may be allowed 1923, indien goedgekeurd door de Goeverne- 
thereon ments Brandewijnraad, verwijderd wordén 

: : voor verbruik en cen korting van twee shil- 
B.—Beer. lings per imperiale proefgallon kan daarop 

; worden toegestaan, oe 

Article. { Rate of. B.—Bier. 
Dut 

_ . wy Artikel. ‘| Tarief. 

Beer brewed from worts of the specific gravity of not less than | £ s. d. - - — - 

one thousand and twenty degrees, and not more than Bier gebrouwen van wort van het soortelik gewicht van niet | £ s. d. 

°¥one thousand and thirty-nine degrees, per 36 imperial minder dan één duizend en twintig graden en niet meer / 
gallons . . . . .. /015 0 dan één duizend en negen en dertig graden, per 36 im- 

Beer brewed from worts of the specific gravity below one periale gallons .. on . thee .. |O15 0 

thousand and twenty degrees and above one thousand and Bier. gebrouwen van wort van het soortelik gewicht onder . 
rathirty-nino degrees, per 36 standard gallons ../110 0 één duizend twintig graden en meer dan één duizend en Lo 

with a proportionate increase or decrease for any difference negen en dertig graden, per 36 standaard gallons 110 0 

in “gravity. + . . ; . 
Lager Beer produced from worts of the specific gravity of 

less than one thousand and forty degrees shall be charged’ 
at the higher rate of duty. 

ae 

  met een evenredige vermeerdering of vermindering voor 
enig verschil in soortelik gewicht. 

Lager bier gebrouwen van wort van het soortelik gewicht 
van minder dan één duizend en veertig graden wordt 
belast met de hogere -belasting. 
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' CO DEEL Iv, - 

xv 

AKSIJNSRECHTEN OP TABAK MET OVEREENKOMSTIGE DOEANERECHTEN. 
  

Doeane- 

  

Article Excise Customs } Artikel. Aksijns- 
. duty. duty. recht, recht, 

s. d. s, d. s. d. s. d, 
I. Tobacco manufactured in the Union : I. Tabak in de Unie bereid : , 

(a) ready for smoking in, a tobacco pipe, (a) Gereed om te roken in een tabakspijp, 
including cake, plug and stick tobacco, met inbegrip van plak, plug en stok- . 
per pound weight . 1 0 nil. tabak, per pond gewicht. 10 “nil, 

(b) ready for use in “the making of cigarettes, , (0) gereed voor gebruik voor het maken van 
per. pound weight : . Tr 0 nil. Sigaretten, per pond gewicht 1 0 nil. 

_ (c) in the form of cigarettes, per pound weight 1 0 nil. ’ (ec) in de vorm van sigaretten, per pond 
(d) in the form of. cigars or cigarillos, ‘per: : gewicht 1 0 nil, 

pound weight : 2.6 nil. (d) in de vorm van sigaren of ‘sigarillo’ Ss, per . 
. (e) in the form of roll, tobacco, per pound ‘ pond gewicht . 2 6 nil. 

weight : 0 6 nil, - (e) in de vorm van roltabak, "per pond ge- 
IT, Tobacco manufactured in a " territory the wicht 0 6 nil 

Government whereof has entered into a II. Tabak in een 1 gebied bereid waarvan 
customs agreement with the Govern- de Regering een doeane overeenkomst 
ment of the Union on importation into met de Unie heeft gesloten bij invoer in de 

_ the Union : / Unie : 
(a) ready for smoking in a tobacco pipe, (a) Gereed om te roken in een’ tabakspijp, 

including cake, plug and stick tobacco, : met inbegrip van plak, plug.en stok- 
per pound weight . nil, I 0 tabak, per pond gewicht nil, 1 0 

(6) ready for use in the making of cigarettes, : (8) gereed voor gebruik voor het maken vari : 
per pound weight nil. 1 0 Sigaretten, per pond gewicht nil, 10 

(c) in the form of cigarettes, per. pound (c) in de vorm van sigaretton, per pond 
. weight .. nil. 1 0 _gewicht . nil, 1 0 
(2) in the form of cigars or igarillos per (d) in de vorm van sigaren "of sigarillo’s 

pound weight . nil. 2. 6 per pond gewicht nil, 2 6 
(e) in the form of roll ‘tobacco, per pound (e) in de vorm van roltabak, per pond . 

weight} .. nil. 0 6 ewicht . nil. 0 6 
LIL. Tobacco manufactured in the Province of TI. Tabak. in de Provincie Mozambiek bereid 

Mozambique when imported into the bij invoer in de Transvaal voor 
Transvaal for consumption therein : verbruik aldaar : \ 

(a) ready for smoking in a tobacco pipe, in- (a) gereed om te roken in een tabakspijp, . 
cluding cake, plug and stick tobacco, met inbegrip van plak, plug en stok- 
per pound weight nil, 1 0 tabak, per’pond gewicht : nil. 1 0 

(b) ready for use in the making of cigarettes, , (6) gereed voor gebruik voor het maken van : 
-# per pound weight jnil. 1 Oo Sigaretten, per pond gewicht nil. 1 0 

(c) in the form of cigarettes, per pound : -(c) in de vorm van sigaretten, per Pond 
weigat . : nil. 1 0 “gewicht . nil. 10 

(ad) in the form ‘of cigars or igatillos per . (2) in de vorm van" sigaren of sigarillo’ 8, per : 
pound weight =. ¥ nil 2 6 pond gewicht a nil, 2 6 

(e) in the form of roll tobacco,” per pound Be (e) in de vorm. van roltabals per pond 
- weight . . oe nil, 0 6 gewicht . nil. 0 6           
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