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. E. F. C. LANE, | 

Secretary to the Prime Minister.” 

Prime Minister’ 8 Office, 

Cape T Town; 2st Saly, 2 1922. 

No. 1171.) ave [21st- July, 1922. 

It is notified that His Royal. Highness the Governor-General 
has been: pleased to.-assent to the following Act, which is 
hereby published for general information :— . 

No. 35 of 1922, —Customs and Excise Duties Amend-. 
“ment Act ok. : . il 

PAGE,   

-DEPARTEMENT ° VAN DE EERSTE MINISTER,. 

De: volgende ° Goovernementskentsgeving wordt ter algemene 
informatie > gepubliceerd. 

E. F.C. LAN E, 

‘Sekretaris van de Eerste Minister. “ 

Kantoor 1 van ‘de Eerste Minister, 

Kaapstad, 21 Julie 1922, 

wi 

No. 1171.] -” [21 Julie 1922. 

_ Hiermedo wordt bekend: geriaakt dat: het: Zijn: Koninklike 
Hoogheid. de. Goeverneur-generaal behaagd heeft’’ om: zijn 
goedkeuring te hechten'aan de volgende Wet,: wélke hiermede 
ter algemene informatie sepubliceerd wordt =" 

BLADZ, 

No. 35 van 1922, —Doeane- en - Alanson Wijai- 
sings Wet .. ee 
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No. 35,.1922.] 

ACT 
To amend further the tariffs of customs and excise ia 

force in the Union, and to regulate and restrict 
the importation, exportation or traffic, in habit- 
forming drugs and for purposes incidental) 
thereto. 

  

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

South Africa, as follows:— a 

1. Subject. to the éxemptions, and to any suspensions, re- 
bates and conditions;, permitted or provided by or under the 
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. 

2. (1) Subject to the exemptions and to any rebates and 
conditions. permitted or provided by or under the authority 
of the Cigarette Excise and Surtax Act, 1911, the Customs and 
Excise Duties Amendment. Act, 1921, or this Act, the excise 
and surtax duties on cigarettes, as described. in sections three 
and four of the Cigarette Excise and Surtax Act, 1911, and at 
the rates set forth in the Schedule to that Act, shall, notwith- 
standing anything contained in section one of the Excise 
(Proposed Duties Procedure) Act, 1913, be charged, levied, 
collected and paid for the benefit of the Consolidated Revenue 
Fund, at the rates set out in Part IT. of the Schedule to this 
Act, as from the first day of July, 1922. 

(2) Nothing ii this section contained shall be construed as 
subjecting to penalties or te the payment of the duty or surtax 
payable under this section, any person in respect of cigarettes 
exposed for sale during a period of fourteen days immediately 
succeeding the date of the promulgation of this Act: Provided 
such cigarettes are stamped in accordance with the provisions 
of the Cigarette Excise and Surtax Act, 1911, before its amend- 
ment by this Act-and were acquired from a licensed manulac- 
turer of cigarettes in the Union, or were imported into. the 
Union, prior to the first day of July, 1922, . 

3. (1) Subject to the exemptions, and to any rebate. or con- 
ditions permitted or provided by or under the authority of the 
Customs and Excise Duties Amendment Act, 1921, and this 
Act, the excise. and corresponding customs duties.on tobacco 
as described in sections four, five and six of the said Act of 1921 
ag seb out. in Part ITV. of the Schedule thereto, shall, subject 
to the provisions.of sub-section (2) of this section, be charged, 
levied, collected’ and paid for the benefit of the Consolidated 
Revenue Fund, at the reduced rates as set out in Part TIL. of 
the Schedule to this Act, as from the first day of July, 1922, 
and. any reference in the said Act of 1921 to Part IV. of the 
Schedule thereto shall be. construed as a reference to Part 
III. of the Schedule to this Act. 

(2) Notwithstanding. anything contained in sections four, 
jive and twenty-three of the Customs and Excise. Duties Amend- 
ment Act, 1921, the collection of. excise and corresponding 
customs duties on tobacco in the form of-— 

(a) roll tobacco, at threepence half-penny per pound; 

(b) cigars and cigarillos, at one shilling per pound ; 

(c) scrap, broken leaf or dust tobacco, obtained or produced 
in the handling of unfermented leaf tobacco, made up} 
or put up for smoking in a tobaeco pipe, at sixpence 
per pound,   

No. 35, 1922.] 

WET 
Tot verdere ‘wijziging van de doeanetarieven en 

 aksijmstarieven in de Unie van kracht en tot 
regeling en beperking van de invoer, uitvoer van, 
of handel in gewoonte vormende geneesmiddelen 
en voor doeleinden in verband daarmee. 

volgt :— 

HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika als 

1. Behoudens de vrijstellingen en opschortingen, kortingen 
en voorwaarden toegestaan of vastgesteld bij of onder mach- 
tiging van de. Doeanetarief Wet 1914.of deze Wet, en voorts 
behoudens de bepalingen van een wet. betreffende het beheer 
van de doeane, worden ten aanzien van in de Unie ingevoerde 
goederen doeanerechten opgelegd, geheven, geind en betaald 
ten behoeve van het Gekonsolideerde Inkomstefonds overeen- 
komstig het tarief-in Deel I van de Bijlage van deze. Wet 
uiteengezet. 

2. (1) Behoudens de vrijstellingen en kortingen en voor- 
waarden toegestaan of vastgesteld bij of onder de Sigaretten 
Aksijns en Surtaks Wet 1911, de Doeané- en Aksijnsrechten 
Wijzigings Wet 1921 of deze Wet worden de Aksijns- en Surtaks- 
rechten op Sigaretten zoals omachreven in artikels drie en vier 
van de Sigaretten Aksijns en Surtaks Wet 1911, en tegen de 
tarieven vermeld in de Bijlage van die Wet, niettegenstaande 
het bepaalde in artikel één van de Aksijns (Voorgestelde Be- 
lasting . Procedure)’ Wet, 1913, opgelegd, geheven, geind en 
betaald ten behoeve van het Gekonsolideerde .Inkomste- 
fonds tegen de tarieven vermeld in Deel IT van de Bijlage 
van deze Wet, als van de eerste dag van Julie 1922. 
(2) Geen bepaling van dit artikel wordt geacht 
enige persoon onderhevig te maken aan de straffen of aan 
betaling van de rechten of surtaks betaalbaar krachtens dit 
artikel, ten opzichte van sigaretten gedurende een tijdperk 
van veertien dagen onmiddellik volgende op de datum van 
afkondiging van deze Wet voor verkoop tentoongesteld ; mita 
zulke sigaretten behoorlik gezegeld zijn overeenkomstig de 
bepalingen van de Sigaretten. Aksijns en Surtaks Wet 1911, 
véor de wijziging daarvan door deze Wet, en verkregen waren 
van een gelicentieerde vervaardiger van sigaretten in de Unie, 
of ingevoerd waren in de Unie, véér de eerste dag van Julie 1922. 

3. (1) Behoudens de vrijstellingen en enige korting of voor- 
waarden toegestaan of vastgesteld bij of onder de machtiging 
van de Doeane en Aksijnsrechten Wijzigings Wet 1921, en deze 
Wet worden de aksijns- en daarmee overeenkomstige doeane- 
rechten op tabak als omschreven in artikels vier, vijfen zes van de 
gezegde Wet van 1921 zoals vermeld in Deel IV van de Bijlage 
daarvan, behoudena de bepalingen' van sub-artikel (2) 
van dit artikel, opgelegd, geheven, geind en betaald ten behoeve 

van het Gekonsolideerde Inkomstefonds tegen de verlaagde 
tarieven zoals vermeld in Deel TIT van de Bijlage van deze 
Wet, als van-de eerste dag van Julie 1922, en een verwijzing 
in genoemde Wet van 1921 naar Deel IV van de Bijlage van 

Heffing van 
doeanerech- 
on. 

Heffing van 
aksijns en 
surtaks 
rechten op 
sigaretten. 

Heffing van 
aksijns 
en daarmee 
overeen- 
Eomstige 
dosanerech - 
ten op tabak. 

die Wet wordt geacht een verwijzing te zijn naar Deel III van | 
de Bijlage van deze Wet. a 

(2) Niettegenstaande het bepaalde in artikels vier, ef en 
drie en twintig van de Doeane- en Aksijnsrechten Whijzigings 
Wet 1921, wordt de inning van aksijns- en overeenkomstige 
doeanerechten op tabak in de vorm van— 

(a) rol tabak tegen drie en een halve penny per pond ; 
(b) sigaren en sigarillos tegen één shilling per pond ; ° 
(c) afval, gebroken blad of stof tabak verkregen van. of 

vervaardigd bij het behandelen van ongestoofde blad 
tabak, vervaardigd of opgemaakt voor roken in een 
pijp tegen zeg pennies per pond,
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as from the first'day of April, 1922, until the thirtieth day of 
June; 1922, is hereby confirmed and declared to have been 
iawful. 

4. The Customs Tariff Act, 1914, and the Customs and 
Excise Duties Amendment Act, 1921, are hereby further 
amended or added to to the extent indicated i in Part TV. of 
the Schedule to this Act. 

5..(1) Anything to the contrary notwithstanding ‘in’ the 
Customs Tariff Act, 1914,'or any amendment thereof, or in this 
Act contained, the following provisions shall be in force in 
respect of the charging, levying, collection and payment of 
customs duty. :— op 

Where in the case of goods imported into the Union 
of'a-class or kind produced or‘manufactured in the Union, 
the exchange value of the currency of the country of origin 
‘or export of any such goods‘is depreciated and, by. reason 
of such depreciation, goods are being imported into 
the Union at prices which are detrimental :to South 
African industries, the Governor-General shall, from time 
‘to:time; determine the rate at which’ the currency of the 
country of origin or export of goods imported into the 
Union shall be converted into the currency in force in the] 
Union, and the rate so determined shall be declared by 
him by proclamation in the Gazette. The difference 
between the free on board value of the goods as charged 
to the importer and the free on board. value at the rate 
determined and declared as aforesaid by the Governor- 
General shall, in addition to the duties: otherwise pre- 
scribed, be charged, levied, collected and paid on those 
goods. on.importation into the Union:as a special or ex-) 

. change duty: : Provided that the special or exchange 
duty. shall not. in. any case exceed fifty per. cent. of the 
value so determined: Provided, further, that when the 
free on board price of a proclaimed commodity— 
(i) when invoiced in the currency of the country of export 

and converted into Union currency at the rate of ex- 
change current at the time of importation into the 
Union ; or 

(ii) when invoiced in Union currency, 
is within ten per cent. of the export free on board price of 
as like commodity imported into the Union from countries 
whose exchange rate in relation to Union currency is 
not depreciated, then the provisions. of this paragraph) 
shall not apply. | 

(2) A proclamation issued under. sub-section (1) of this|i 
section shall not-have force or effect until six weeks after its 
‘publication in the Gazette. 

»§, Whenever any goods : are being sold or: offered for sale i in 
the Union for:an amount which is less than— 

oO the price at which similar goods are sold wholesale i in 
“the principal markets of the country of their manu- 

' facture for consumption therein; added to 

_: (ii) the cost of packing and packages, the free on board 
charges and the cost of the freight from the port of 
shipment in such country to the port of entry in- ‘the 
Union, . 

and by reason of such.sale.or offer for sale an industry in the 
Union is likely to. be seriously affected, the Governor-General |: 
may by proclamation in the Gazette declare that there shall be 
charged, levied, collected and paid on such goods on importation 
into the Union from that country, in addition to the customs 
duties otherwise prescribed, a special: customs duty equal to 
the difference between the said price plus the costs and charges 
aforesaid and the amount at which such goods from that 
country are being sold or offered for sale in the Union. 

~~]. (1) Whenever the expression “in bulk ” is used in 
the tariff of customs duties Peed by law, it means—, 

(2) goods loose without packing, or loose in barrels, casks 
or any other single outside package ; or 

ii 

als van de eerste dag-van April. 1922 tot de dertigste dag van 
Junie 1922 bij deze bekrachtigd en verklaard wettig te zijn 

‘lgeweest. 

4. De Doeanetarieven. Wet 1914 en de Doeane en n Aksijns- Verdere 
rechten Wijzigings Wet.1921, worden bij:deze verder gewijzigd wijzigingen 
of uitgebreid in de omvang uiteengezet in Deel IV van de No. 26 van 
Bijlage van deze Wet. 1914 en No. 

35 van 1921. 

5. (1) Niettegenstaande het bepaalde in de Doeane Tarieven Heffing van 
Wet 1914 of een wijziging daarvan, of in deze Wet, zijn de Fpecia’e of 
volgende bepalingen van kracht betreffende het opleggen, achil wech 
heffen, innen en betalen van doeanerechten : op 

Waar in het geval van goederen ingevoerd in de Unie, goederen 
van een klasse of soort voortgebracht of vervaardigd in ingevoerd 
de Unie, de koerswaarde van het betaalmiddel van het an 
land van oorsprong of uitvoer-van zulke goederen, gedaald in waarde 
is en ten gevolge van zulke. daling. goederen in de Unie verminderde 
ingevoerd worden, tegen prijzen die nadelig : zijn. voor betaal: 
Zuid-Afrikaanse industrieén, bepaalt de Goeverneur-~ 

. generaal.van tijd tot tijd de koers waartegen, het betaal- 
middel van het land van oorsprong of uitvoer van goe- 
deren ingevoerd in de Unie, wordt omgezet in het betaal- 

-middel van kracht inde Unie.en de aldus door hem be- 
--paalde koers wordt door hem verklaard bij proklamatie i in 
de Staatskoerant. Het verschil tussen de vrijtaan-boord 
waarde van de goederen zoals berekend aan de invoerder 
en de vrij-aan-boord waarde berekend tegen de koers zoals 

_ bepaald en yerklaard door de Goeverneur-generaal wordt 
opgelegd, geheven, geind en betaald boven en behalve 
de rechten. anderszins ‘voorgeschreven op zulke goederen 
‘bij de invoer in de Unie als een speciaal’of koersverschil 
recht : Met dien verstandé dat het speciale of koersverschil 
recht in geen geval meer dan vijftig percent van de aldus 
vastgestelde waarde -bedraagt ; en met dien. verstande 
voorts. dat wanneer de vrij-aan-boord prijs van een 
geproklameerd artikel— 
(i) wanneer in de faktuur berekend in. het betaalmiddel 

van het land yan uitvoer en omgezet in Unie betaal- 
middel tegen de koers geldig ten tijde van de invoer 
in de Unie; of 

(ii) wanneer in de faktuur berekend in Unie betaalmiddel, 
minder dan tien percent verschilt van de uitvoer vrij-aan- 
boord prijs van een dergelijk artikel in de Unie ingevoerd 
van landen wier geldkoers in verband met Unie betaal- 
middel niet gedaald is, dan de bepalingen van deze para- 
graaf niet toepasselik zullen zijn. 

(2) Hen proklamatie ingevolge sub-artikel (1 yy van, ‘dit artikel 
is niet van kracht of heeft effekt voor het verloop van zes. 
weken na de publikatie daarvan in de Staatskoerant, 

6: Wauneer goederen in de Unie verkocht of te{koop aan- Heffing van 

chil reehten 

geboden worden voor.een bedrag dat’ minder is. dan— biezondere . 
invoer- (i) de prijs waarvoor dergelijke goederen op. de voor- belasting. 

naamste.markten van het land waar zij vervaardigd 
worden in het groot voor verbruik daarin verkocht 
worden; gevoegd bij 

(ii) de kosten van verpakken en verpakking, de vrij-aan-~ 
boord kosten en de vracht van de verschepings- 
haven in zodanig land naar ‘de invoerhaven in de 
Unie, 

en: uit hoofde van zodanige verkoop of aanbod tot verkoop 
een nijverheid in de Unie waarschijnlik ernstig benadeeld zal 
worden, kan de Goeverneur-generaal bij proklamatie in de 
Staatskoerant verklaren dat bij invoer van zodanige goederen 
in de Unie vanuit dat land behalve de invoerrechten anders- 
zins voorgeschreven, daarop worde gelegd, daarvan geheven 
en geind en daarop betaald, een biezondere invoerbelasting 
gelijk aan het verschil tussen genoemde prijs plus de ‘voormelde 
onkosten en kosten en het bedrag waartegen zulke, goederen 
van dat land in de Unie verkocht of te soo aangeboden 
worden... ; 

7..(1) Wanneer de uitdrukking ‘in massa ”- gebruikt Betekenis 
wordt in het tarief van doeanerechten voorgesthreve i wet, Van _uit- 

> drukki 
betekent het— ‘in mesa ” 

{a) goederen los, zonder verpakking of los in tonnen, vaten in doeane-   of andere enkele buitenverpakking. tarief.



22np JULY, 1922. 
  

iv UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 

(b) that the nett contents of any immediate container of]. — (b) dat de netto inhoud van een onmiddellike houder van 
goods weigh not less than ten pounds or measure not goederen niet minder dan tien pond weegt of niet 
less than one imperial gallon. minder meet dan één imperiale gallon. 

b " | 
(2) So much’ of the General Note to thé customs tariff con: (2) Zoveel van de Aleemene Noot op het: doeanetarief vervat 

tained in Part I. of the Schedule to Act No: 37 of 1916 as is|” Deel 1 van de Bijlage van Wet No. 87 van 1916 als in, strijd 
inconsiste ith this definition is hereb ealed. is met deze definitie wordt bij deze herroepen. 

mmeonsistent Wi 18 Gennrinon is bereey repeare 8. De verscheidene bepalingen van Hoofdstuk IIT van de Wijzigingon 
Doeane en Aksijnsrechten Wijzigings Wet 1921, uiteengezet V°0 mmocte 

Minor 8. The several provisions of Chapter III. of the Cus'lin ge eerste kolom van Deel V van de Bijlage van deze Wet van Wet No. 
amondments toms and Excise Duties Amendment Act, 1921, specitied 
ox af 1951 im the. first column of Part. V. of the Schedule to this Act 3& of 1921 
inaccord- are hereby amended to. the extent indicated in the second 
ance with colgmn ofthat part of the Schedule. 
Part V. of 
Schedule. . 

Further 9: The Governor-General may by proclamation in the 
powers to Gazette declare that, subject to regulations set out in such pro- 
allow clamation, there may be allowed a rebate of the whole or an 
rebates of y y 
customs part of the customs duties that would otherwise be payable 
duties. under the Customs Tariff Act, 1914, or any amendment thereof, 

onthe articles enumerated hereunder, on first ° importation 
or when taken out of bond, for the following purposes, viz. 

(a) Yarn, woollen, for use inthe manufacture of woollen 
piece goods. and machine-knitted goods; by manu- 

; facturers thereof ; 

(b) oils used in the lubricating of yarn in the process of 
an weaving ; 

(c) gums and turpentine used in the manufacture of paints, 
by manufacturers thereof ; _, 

(2). “ solvent naphtha ”;-“ sealtite’ and similar fluxes ; 
used. in the. sealing: of containers of commodities by 
manufacturers. thereof ; 

) (e) raw felt, straw plaits, inside bands, and linings of any|. 
material when cut to shapé; used in the making ol 
hats and caps by manufacturers thereof ; 

(f) cotton piece goods used by manufacturers of bags in 
the making of bags. for South African produce and 
manufactures ; 

-(q) casks (matured. wine) imported as such and intended 
for use as containers of South. African wines exported 
from the Union. 

Regulation 10. (1). The. Governor- General by proclamation in the} 
and ‘ction of Gazette may— 

importation. - (a) regulate and restrict the importation, exportation, 

of habit- . transhipment, conveyance, transmission, keeping, 
forming sale, supply or. use of the following habit-forming 
drugs and » SUppy 

vnattors drugs, namely: opium, morphine, cocaine, dagega, 

incidental Indian hemp, diamorphine, ecgonine, coca leaves, or| 

thereto. any preparation, salt, derivative or mixture thereof, 
and any other substance declared “by proclamation 
to be a habit-forming drug ; 

(b) specify the classes of persons by whom and the con- 
ditions under which alone any such drug may be im- 
ported, exported, kept, used, sold, :Or supplied ; 

. (ce) specify the purposes for which alone any such drug 
may be kept, sold, supplied, prescribed, ordered or 
used ; and 

(d) require the keeping of regist ters in respect of all dealings 
in such drugs and. may prescribe the form and the 
manner of keeping of such registers and the particulars| 
to be entered therein, 

and any person who contravenes any provision of any such 

proclamation, shall be guilty of an offence and liable on con- 

viction to a fine not exceeding one hundred pounds or to im- 

prisonment without the option of a fine for a period not ex- 

ceeding six months or to both such fine and such imprisonment, 

and any drug the subject of the offence shall be forfeited to the 

Crown. 

worden bij deze vewijzigd in de omvang, aangeduid in’ de 35 van 1921 
tweede kolom van dat deel van de Bijlage. overeen- 

komstig 
Deel V van 
Bijlage. 

9. De Goeverneur-generaal kan. bij proklamatie in de Verdere 
bevoegd- 

uiteengezet in zulke proklamatie, een. korting kan toegestaan kortingen 

worden van het geheel of een gedeelte van de doeanerechten van. in- 
die anders betaalbaar zotden zijn krachtens de Doeane Tarief voerrechten 
Wet 1914 of een wijziging daarvan, op de artikelen hieronder °° *@ staan. 
opgenoemd bij eerste invoer of wanneer uit het doeane ver- 

—lband gelost; voor de volgende docleinden namelik :— 
(4) draad:: wollen, voor gebruik bij de vervaardiging van 

wollen stukgoederen en machinaal gebreide goederen, 
door vervaardigers daarvan ; 

(6) olieén gebruikt om de draad te emeken in het weef- 
proces ; | 

(c) gommen en terpentijn gebruikt bij de vervaardiging 
van verven door vervaardigers daarvan. 

(d) “ 

Staatskoerant verklaren dat met inachtneming van regulaties 

‘solvent naphta,” “ sealtite,” en derg eile soldeersels, 
-gebruikt bij het sluiten van de houders van waren 
door vervaardigers daarvan. . | 

(e) ruw vilt, gevlochte stro, binnénbanden, en vVoerlngen 
van enig materiaal wanneer in vorm gesneden ; 
gebruikt, bij het maken van hoeden/|en petten door 
de vervaardigers daarvan ; \ . 

(f} katoenen stukgoederen gebruikt door vervaardigers 
van zakken in het maken van zakken. voor Zuid- 
Afrikaanse produkten en fabrikaten, 

(g) vaten (belegen wijn) ingevoerd als zodanig en bedoeld 
voor gebruik als houders van Zuid- Afrikaanse wiju 
uitgevoerd van de Unie. i 

10. (1) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Regeling en 
Staatskoerant— beperking 

(a\ dé invoer, uitvoer, overscheping, het vervoer, de over- van e- oer 
zending, het houden, de verkoop, levering of het woonte- 
gebruik, regelen of beperken vain de volgende vormendo 
gewoontevormende geneesmiddelen namelik : opium, 2°°°es- 

middelen en 
morphine, cocaine, dagga, Indiese hennep, diamorfine, paren 
ecgonine, coca pladeren, of enige bereiding, zout, daarmee 
derivaten of mengsels daarvan en alle andere zelf- in/verband 
standigheden die bij. proklamatie verklaard worden etannde. 
gewoontevormende geneesmiddelen tel zijn ; 

(2) de klassen van personen aanduiden door wie vn de 
voorwaarden waaronder alleen enig zodanig genees- 
middel mag ingevoerd, uitgevoerd,' gehouden, ge- 
bruikt, verkocht of geleverd worden; 

(ce) de doeleinden aanduiden voor welke alleen, enig zodanig 
geneesmiddel mag gehouden, verkocht, géleverd, voor- 
geschreven, bevolen of gebruikt worden ; en 

(d) het aanhouden van registers bevelen ten opziehte 
van alle handelingen met zulke geneesthiddelen, en kan 
de vorm en de wijze van aanhouden van zulke 
registers voorschrijven en de biezonderheden daarin 
te worden ingeschreven, 

en hij die enige bepaling van enige zodanige proklamatie over- 
treedt, maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij 
veroordeling gestraft met een boete.van ten hoogste honderd 
pond, of met “gevangenisstraf zonder alternatief van boete van 
ten hoogste zes maanden of met beide zodanige boete. en 
gevangenisstrat, en enig geneesmiddel in verband waarmee de 
overtreding begaan is wordt ten behoeve van de Kroon verbeurd   verklaard.
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(2) Any person having the written authority of the Secretary 
for Public Health and any ‘police officer having the written 
authority of a magistrate or special justice of the peace and any 
customs .or excise officer specially authorized by the Com- 
missioner of Customs and Excise, may at any time enter and 
search the premises of any person authorized under the pro- 
visions of any proclamation to import, export, use, sell or 
otherwise deal in any proclaimed habit-forming drug, or the 
premises of any person not ‘so authorized who is suspected 
of importing, exporting, keeping, using, selling, or supplying 
any proclaimed habit-forming drug and may seize upon such 
premises any proclaimed habit-forming drug and any pipes or 
appliances for smoking or using the same, together with all 
books, accounts or documents relating thereto in respect of 
which a contravention or non-compliance with the provisions 
of any proclamation 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. 

(3) Nothing in this section shall. be construed as repealin® 
or modifying any provision of the Opium Trade Regulation 
Ordinance, 1906, of the Transvaal or the Opium Trade Regula- 
tion Amendment Act, 1909, of that province. 

(4) Section twenty-four of the Customs Management Act, 1913, 
and section twenty-siz of the Customs and Excise Duties Amend- 
ment Act, 1921, are.hereby repealed ; but no such repeal shall 
affect any liability, penalty or forfeiture incurred in respect 
of a contravention of any prohibition, regulation or restriction 
under either of those sections prior to the promulgation of this 
Act: Provided that any proclamation issued or regulation 
made under the two first-mentioned Acts shall have full force 
and efiect, notwithstanding the repeal of the said sections, 
until superseded by a proclamation or regulation issued under 
this section. " 

Tl. This Act may be cited for all purposes as the Customs 
and Excise Duties Amendment Act, 1922. 1 

  

  

(2) Tedere persoon die de schriftelike machtiging van de Sekre- 
taris voor Volksgezondheid heeft, en iedere ambtenaar van 
politie die de schriftelike machtiging heeft van een magistraat 
of speciale vrederechter, en iedere ambtenaar van de docane of 
akeijnsen speciaal gemachtigd door de Kommissaris van Doeane 
en Aksijnsen kan te eniger tijd het perceel binnentreden en door- 
zoeken van enige persoon die krachtens de bepalingen van een 
proklamatie gemachtigd is een geproklameerd gewoontevor- 
mend geneesmiddel in te voeren,’uit te voeren, te gebruiken, 
verkopen, of op andere wijze daarmee te handelen, of het perceel 
van enige persoon niet aldus gemachtigd, die vernioed wordt 
een geproklameerd gewoontevormend geneesmiddel in te 
voeren, uit te voeren, te houden, te verkopen, of te leveren, en 
kan op zulk een. perceel enig geproklameerd gewoontevormend 
geneesmiddel in beslag nemen, tezamen -met-pijpen-of toe- 
stellen. om ‘hetzelve te roken of te gebruiken, en verder alle 
boeken, rekeningen, of dokumenten, daarop betrekking heb- 
bende, in verband waarmee een overtreding of niet-nakoming 
van de bepalingen van een proklamatie vermoed wordt ge- 
pleegd te zijn. Knige persoon die zulke ambtenaar in de wettige 
uitoefening van zijn bevoegdheden krachtens dit artikel ver- 
hindert ot belemmert, maakt zich schuldig aan een overtreding, 
en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van ten 
hoogste honderd pond of met gevangenisstraf zonder alternatief 
van boete van ten hoogste zes maanden, of met beide zodanige 
boete en gevangenisstraf. ee 

(3) Geen bepaling van dit artikel’ wordt’ geacht enige 
bepaling van de Opium Handel Regelings Ordonantie “1906, 
van de Transvaal of de Opium Handel Regeling Wijzigings Wet 
1909 van die provincie te herroepen of te: wijzigen. 

(4) Artikel vier en twintig van de Wet op-het Beheer van de 
Doeane 1913, en. artikel’ zes en twintig van de’ Doeané en Ak- 
sijnsrechten Wijzigings Wet 1921, worden -bij deze. herrocpen ; 
maar zulke herroeping heeft geen invloed op enige verplichting, 
straf of verbeurdverklaring belopen ten opzichte, van een 
overtreding van enig verbod, regulatie of beperking  ingevolge 
een of ander van die beide artikels, véér de afkondiging van 
deze Wet: Met.dien verstande dat enige proklamatie uit- 
gevaardigd, of regulatie gemaakt krachtens de twee eerst- 
genoemde wetten van volle kracht. zijn en effekt. hebben, niet- 
tegenstaande de herroeping of de gezegde artikels, totdat ze 
vervangen worden door een proklamatie of tegulatie uitge- 
vaardigd krachtens dit artikel. we 

11. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel. 
als de Doearie- en Aksijnsrechten Wijzigings Wet, 1922. 

 



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 22np JULY, 1922. 

Schedule. 

PART I. 

{nonEasep Customs DvurIEs. 

Class 1.—Special Rates. 

Bijlage. 

DEEL L--VERHOOGDE DOEANERECHTEN, 

. : ‘ I 
Klasse 1.-- Speciale Tarieven.: 

  

  

Rebate upon 

  

goods, the 
’ growth, pro- 

. : duce, or 

Tariff Article. Duty. manufacture 

Item. of the United 
Kingdom and 
reciprocating 

British 
possessions, 

£Esad £ad. 

12! Chicory and substitutes for coffee : 

“ or chicory, per lb. oe ae 00 4 ‘nil. 

18(a) | Crown corks and other stoppers, 
“ made of metal, glass. earthen- 

: ware, or mineral or vegetable 
composition, used alone or in? 
combination with cork or other 
substances as stoppers for bottles 

and jats of common glass" or 
earthenware ; whether imported 
in' combination. or separately, oa 
per gross se lk +. 0 0 3 nil. 

44: (2) | Starch, not elsewhere enumerated, ‘ ‘ 

“| per tb .. ee ft 0 071 nil, 

Class Ill.—25 per cent.‘ad valorem. 

58 ‘Blankets and sheets, .or rugs, 
cotton, hair or woollen, or manu- 
factures of cotton, hair or wool, 
commonly used as blankets or 
rugs; padded quilts ; and coats, 
jackets, or other apparel made 
of blanketing or baize, not else- 

25 0 0 3.0 0   where enumerated, per £100 ..     

  

  
  

    

Korting op 
goederen 

voortgebracht, 
gekweekt 

Tarie of bereid in het 

num- Artikel. Recht. Verenigd 

mer. Koninkrijk 
en reciproce- — 
rende Britse 
Kolonies. 

£ ad. £os. ad 
12 Cichorei en surrogaten van koffie 

of cichorei per lb. «e 0 0 4 niets. 

18(a).! Kroonkurken, en andere stoppe , 
gemaakt van metaal, glas, aarde- - 
werk,.of minerale of plantaar- | 
dige samenstelling, gebruikt af- 

_zonderlik of in verband met 
kurk of andere zelfstandigheden, 
als stoppen voor bottels, flessen, 
van gewoon glas of aardewerk 
hetzi}' ingevoerd in verband- / 
houding of ‘afzonderlik. per gros | 0 6° 3 niets. 

44(2) | Stijfsel niet elders vermeld per lb. | 0 0) 1 nieta. - 

Klasse I11.—25 percent ad valorem. 

58 Kombaarsen en lakens, of reis- 
dekens van katoen, haar of wol, 
of fabrikaten van katoon, haar 
of wol, gewoonlik gebruikt. 
als kombaarsen of reisdekens; 
gewatteerde dekens ; en jassen, 
baatjes of andere kleren ge- 
meakt van wollen dekenstof of ; 
baai, niet elders vermeld per 
£100 we oe we -- | 28 0. 0 8 6 0 

  

  

PART I. . 

IncREASED EXxXcIse AND CORRESPONDING Surnrax DvurTtss. 

DEEL MT. 

i 
Verhoogde Aksijns en overeenkomstige Surtaks rechton. i 

  

  

(a) On all cigarettes manufactured in the Union, whether 

made from tobacco grown. or produced therein or from 

tobacco imported therein, or from a mixture of Union 

grown and imported tobaccos, an excise duty for every 
one-half ounce nett weight or fraction thereof 

| 
! 

(b) On all cigarettes imported into the Union and delivered 

for consumption therein a surtax (in addition to the 
duty. payable under the Customs laws) for every one- 
half ‘ounce nett weight or fraction thereof o 

van 

      wetten) per elk balf ons netto gewicht of onder 

(a) Op alle sigaretten vervaardigd in de Unie hetzij bereid 
van tabak gekweekt of voortgebracht aldaar|of van 
tabak daarin ingevoerd of van een mengsel van Unie 
tabak in de Unie gekweekt, en ingevoerde tabak per 
elk half ons netto gewicht of onderdee) daarvan 

(b) Op alle sigaretten ingevoerd in de Unie en geleverd 
voor verbruik daarin, een surtaks (boven en 'behalve 
het recht betaalbaar krachtens de Doeanérechten 

if   

  

leal daar-   0 0 Of 
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. PART Ii : : : . DEEL TIT. 

Excise Duties on Topacco wirk corresronpine Customs Duvess.| AKSIJNSRECHTEN op TABAK MET OVEREENKO MSTIGE DoBANERECHTEN. 

Overeen- 
C Artikel. Aksijns-' | komstig 

: orres- recht. | Doeane- Excise ponding. recht Article. . duty...-} Customs | | nn a ‘ : 
. Duty. s. d. s. d. 

q 3 qd. (i Tabak in de Unie bereid : 
- Tobacco manufactured in: the Union: uo a . (a) a vst. ‘ane van pla in “la Pen. stoke / “iO ready for smoking in a tobacco pipe, |: - tabak, per pond gewicht 8 04 niets. 

including oe plug and stick tobacco, 0 4 AT {b) gereed voor gebruik voor het maken van 
per pound’ ‘welg, . nl sigarebten, per pond gewicht - 0 6 % (&) ready for use in the inalking of cigarettes, (c) in de vorm van sigaretten per pond ge. 
per pound weight . 0 6 nil: wicht ’ 0 6 

{c) in the form of cigarettes, per pound weight 0 6 nil. (d) in de vorm van sigaren of sigarillos or ” 
(d) in the form of cigars or cigarillos, per ? Pe \ ound’ weight 1 6 onl’ pond gewicht os 1 0 ” Pp 8 . nu. (e) in de vorm van roltabak, per pond ge (e) in the form of roll tobacco, per pound wicht 0 3h 

weight - a ve : 0 3h nil... - “ a ” 

Ii. Tobacco manufactured in a territory the H. ee ng eon dooane overesnicomst met / 
Government whereof has entered into a Q, | de Unie heeft eesloten bij invoer in de 
customs agreement with the Government : Unie: 8 u 
ot the Union on importation into the (a) gereed om te roken in een tabakspijp, 
nion : yo met inbegrip van plak, plug en: stok- (a) ready for amoking in a tobacco pipe, tabak, per pond gewicht +. niets. 0 4 including cake, plig and stick tobacco, ; (b) gereed voor gebruik: in het maken van 

per pound weight . nil. 04 sigaretten, per pond gewicht we » 0 6 ' (2) ready for use in:the making of cigarettes, ; (c) in de vorm van sigaresten per pond ge- 
per pound. weight | . nil. 9 6 wicht . ’ 0-6. (c} in the form of cigarettes, per pound weight nil. QO 6, (d) in’ de vorm van sigaren of sigarillos per ” 

(d) in the form of cigars or cigarillos, per . at pond gewicht ° 1 0 . 
. 

oe 
33 pound weight i nil. 1 0. (e) in’ de vorm van roltabak, per pond ge- {e) in the form ‘of roll tobacco, per pound wicht | O Bh weight oe . oe nil | O 34 - * . oa ” 2 

UT: Tobacco manufactured i in the Province of | ut. Taba in erin sree mis onreid 
Mozambique when imported into the : aldanr: 
Transvaal for consumption therein : : } (a) gereed om te roken in een tabakspijp, 

(a) ready for smoking in a tobacco pipe, met inbegrip van plak, plug en stok. 
mretuding eakes plug ‘and ‘stick tobaceo, 4 0 4 -- tabak, per pond gewicht niets. 0 4 

er pound ‘welg “* nM (b) gereed voor gebruik voor. het: maken van (6) ready for use inthe malcing ot cigarettes, “sigaretten per pond gewicht 0 6 : 3 7 9 per pound weight ; nil. 0 8 (c) in de vorm van’ sigaretten, per pond ge- (c) inthe form of eigaréttes, per pound weight nil. 0 6: wicht 06 
(¢) in the form of cigars or cigarillos, per : : (2) in de vorm van sigaren of sigarillos pet ° pound weight . nil. 1 0° pond gewicht . ° 1 0 
(ec) in the form of roll, tobseco, per pound ; ; . (e) in de vorm van roltab ak, per pond eo. 2 

weight ree .. nil. - © 3h --wieht . .. . - ve - 0 33 

PART Iv. . / , DEEL IV. 

Customs Duties. (First Schepune ro Acr No. 26 or.1914.), |DoBanEREcuTEN. (ErRsTn BiyLacn vaw Wxt No. 26 van 1914.) 
Class [V.—3 per cent. ad valorem. Klasse I1V.—2 percent ad valorem. 

. ; ‘Tariet | ° — " ™ 
Tariff Article, ~ Amendment or Addition. num- Artikel. Wijziging of toevoeging. Item. mer. 

717 Assay apparatus for dry Laboratory glassware and porce-| 77, | Toetsapparaten voor |-Glaswerk en porceleinwerk voor 
assaying, and assay | lainware, scientific apparatus and| droog onderzeek en |, laboratoria, wetenschappelike ap- mabor. instruments for laboratory ‘use, : toets mabor. : paraten en instruménten voor . and scientific measuring instru- gebruik in laboratoria,.en weten- 

ments (not being essential parts; — : schappelike meetinstrumenten 
of any machinery) used in econ-|_ ; : -;. (iet zijnde noodzakelike delen.. 
trolling - any - manufacturing , , . oo. van enige machine) gebruikt bij 
operation. . het toezicht op enig: werk van 

vervaardiging. I 

Novr.—A rebate of the whole duty shall -be granted on goods, the Nora. —Een korting van het gehele recht wordt toegestaan op : goederen, growth, produce or manufacture of the United Kingdom and voortgebracht, gekweekt of vervaardigd in het Verenigd oninkrijk 
reciprocating British possessions. en reciprocerende Britse Kolonies. : 

Klasse V.—Vrij van rechten. 
Class V.—Free of duty. 

: 154 Boraks, borakszuur, | Boraks, borakszuur, broom, lith- 154 Borax, boracie acid, bro- | Borax, boracic acid, bromine, lith- broom, litharge, man- arge, mangaan diox ed, kwik- os 2 VO 8 S mine, lithatge; manga- arge, manganese ‘dioxide, quick. gaan dioxied en kwik- zilver, toets mabor en! essaaiers nese dioxide and quick- silver, assay mabor, and assayer *s zilver. been-as. 
silver. bone ash. 188 (a) | Chirurgiese instrumenten | Chirurgiese instrumenten/en gereed- 188 (a) | Surgical instruments and | Surgical instruments and appli-} en gereedschappen. schappen en instrumenten en appliances. ances, and instruments and gereedschappen gebriikt: bij de 

appliances used in the diagnosis . diagnose of. behandeling van 
or treatment of diseases or affec- ziekten of aandoeningén van het 
tions of the human or animal menselik. of dierlik'|; lichaam, 
body; agar-agar and peptone for agar-agar en pepton'| voor het 
making bacterial culture media. . maken van media voor kultuur 

van hacterién,       
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Excise Duriws. (Part II or ram Scuepurs to Aor No. 35 or 1921.) AxsisNsREcHTEN. (Dren IIT van pz Biynace VAN War No. 35 van 
1921.) | 

  

Rebates of Excise. Duties on 
spitits-—sub-section (d). 

Plain spirits used by scientific or | Plain spirits used by scientific or 
teaching institutions for burning, teaching institutions for burning, 
preserving or experimental pur- preserving or.:experimental pur- 
poses, under such safeguards. as poses, and plain spirits used. in, 
the Commissioner of Excise.may. and essential for the working of 
impose. X-ray and similar apparatus ; 

under .such -safeguards .as the 
Commissioner of Excise may 

Kortingen van Aksijusrechten op 
Spiritus—sub-artikel (d). 

Gewone. spiritus gebezigd door 
wetenschappelike of onderwijs- 
inrichtingen als brandstof, preser- 
vatiemiddel of voor proefne- 

_mingen onder zulke voorzorgs- 
maatregelen als de Kommissaris 

Gewone spiritus. gebezigd door 
wetenschappelike of onderwijs- 
inrichtingen voor brandstof, 
preservatiemiddel of proeine- 
mingen en gewone spiritus -ge- 
bruikt voor en noodzakelik voor 
het aanwenden van X-straal en. 
dergelijke apparaten onder zulke 
voorzorgsmaatregelen als de 

van Aksijns mocht bepalen. 

    
  

impose, 
Kommissaris van Aksijns mocht 
-bepalen. 

PART V. 
DEEL V. 

Provisions of Chapter III. of the Customs and Excise ‘Duties Amendment 

Act, 1921, which are specifically amended by section eight of this. Act. 

  

Provisions Amended. ‘Extent of Amendment. 
  

Section seven, sub:section | By: the insertion of the|words “by such 

{4) (a). person” after the. word “ grown.” 

Section eleven | By the. insertion after the word “ Com- 

i missioner’? of the words ‘‘in respect of 
each place: in which: such business is 
carried on.” Le 

. | By the deletion of the words in brackets 
\- "“not being scrap, broken leaf or dust 

tobacco.” 
By the addition at the end of the section 

of the following words: “‘Such dealer 
shall also enter.into a bond (with sufficient 
surety to be approved by the Com- 
missioner) in a sum not exceeding: five 
hundred pounds, conditioned that he 
transmits to the Commissioner on or 
before the fourteenth day of each month 
the'duty payable in respect of such leaf 
tobacco sold or otherwise disposed of by 
him. during the month last preceding, 
other than. to a person not referred 0 
in paragraphs (a) and (6) of section 
twelve of this Act.” | oe 

By the addition of the following words at 
the end of the section :, “‘ Nothing in this 

Section twelve 

Section thirteen .. 

Section fifteen 

dealer in roll tobaceo from selling or 

or to a manufacturer of tobacco, provided 
_ he complies with the requirements men- 
tioned in paragraph (c)) of this section.” 

By the insertion at the ‘end of: sub-section 
(1) (c) of the words “[ and the forms of 
‘any permit under sub-section (4) of section 
seven and the conditions on which tobacco 
may be sold thereunder.” 

By the insertion after |the definition of 
“Commissioner,” of the following defini- 
tion’: “dealer” in relation to any tobacco, 
includes @ person who, being a general 

: dealer, has in his possession or under his 
control leaf or manufactured tobacco. 

Section twenty-one we 

Section fwenty-four   

  

» : 

section contained shall ‘prohibit a licensed) 

otherwise disposing of roll tobacco to: 
another licensed dealer in roll tobacco, 

Bepalingen van Hoofdsiuk IIT van de Doeane- en Aksijnsrechier Wij- 

zigings Wet, 1921, die biezonderlik gewijzigd worden door artikel 
acht van deze Wet. 

  

Bepalingen gewijzigd. Omvang van ‘wijziging. 
  . t 

Artikel zeven, sub-artikel | Door de tussenvoeging van de woorden 

(4) (a). a cor zodanige persoon”* na het woord 
€ is 8 a 

Door de tussenvoeging van. de woorden 
“ten opzichte van elke plek waar zulke 
bezigheid gedreven wordt.” na het woord 
* hernieuwd ”’. 

Door de schrapping van de woorden tussen 
haakjes (‘niet zijnde ‘afval-, gebroken 
blad- of stoftabak ”’). : 

Artikel dertien .. ..- | Door de toevoeging aan het eind van het 
artikel van de volgende: woorden: _ “ Zo- 
danige handelaar zal zekerheid_ stellen. 
(met voldoende. borgtocht door de Kom- 
missaris goed te keurem) voor cen som 
van niet meer dan vijf honderd pond, 
waarin het een voorwaarde is dat hij-op 
of vé6r de veertiende dag van elke maand. 
aan de Kommissaris de betaalbare rechten. 
toezendt, ten. opzichte van aulke blad- 
tabak door hem verkocht of op andere 
wijze van de hand gezet gedurende de 
onmiddellik voorafgaande.maand, anders 
dan aan een persoon niet vermeld in para- 
grafen (a) en (@) van artikel twaalf van 
deze Wet”. - : 

Door de toevoeging dan ‘het sind van dat: 

Artikel elf 

Artikel twaalf 

Artikel vijftien 

bepaling van dit artikel verhindert con 
gelicentieerde handelaar in roltabak, rol- 
tabak te verkopen of anderszins van de 
hand te zetten aan een andere gelicenti- 
-eerde handelaar in roltabak of een ver- 
vaardiger van tabak, mits hij de veoreisten 
vermeld in paragraaf (c) van dit artikel 
nakomt. 

Artikel cen en twintig :. | Door de tussenvoeging aan het eind van sub- 

; : - artikel (1) (c) van de woorden: “en de 
vormen van enige permit onder sub- 
artikel (4) van artikel zeven en de voor- 
waarden waarop tabak ingevolge het- 
zelve verkocht mag worden.”’. 

Door de tussenvoeging na de definitie van 
Kommissaris van de volgende definitie : 
“ Handelaar ” ten opzichte.. van. enige 
tabak omvat ook eenipersoon die een 
algemene handelaar zijnde, in zijn bezit 
of onder zijn,,toezicht; blad- of bereide 
tabak heeft. 

Artikel vier en twintig —   
    

Printed by the Cara Timus Limrrep, Caps Town.—C. 1081. 

artikel van de volgende woorden: “ Geer,


