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No. 27, 1924.] 

ACT 
To amend further the tariffs of customs and excise 

in force in the Union; and to amend in other 
respects the laws relating to customs and excise; 
and for other matters incidental thereto. 
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No. 27, 1924.] 

WET 
Tot verdere wijziging van de doeanetarieven en 

aksijnstarieven van. kracht in de Unie, en in 
andere opzichten de wetten betreffende de dceane 
en aksijnsen te wijzigen en voor andere daaraan 
verwante aangelegenheden. 

  

E 
B the Senate and the House of Assembly of the Union of 
“South Africa, as follows :— - 

CHAPTER I. 

Customs DuTrzs. 

1. Subject to the exemptions, and to any suspensions, 
rebates and conditions permitted or provided by or under the 

certain goods authority of the Customs Tariff Act, 1914, or any amendment 
tobe thereof, or this Act, and subject also to the provisions of an 
according to law relating to the management of customs, there shall be 

Part 1. of the charged, levied, collected and paid for the benefit of the Con- 

Tariff of 
customs 
duties on 

Schedule. solidated 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. , 

Further 2. The Customs Tariff Act, 1914, as amended, is hereby 
@rnendiments further amended or added to, to the extent shown in Part IT. 
of 19i4as of the Schedule to this Act. , 
amended. . 

. CHAPTER II. 

_ Excise Dutiszs. 

Levy. of 3. Subject to the exemptions, and to any rebate or conditions 
excise.and permitted or provided by or under the authority of the Customs 

porrespond- and Excise Duties Amendment Act, 1921, or any amendment 
duties on thereof, the excise and corresponding customs. duties on 
éobacco. tobacco as referred to in sub-section (1) of section three of the 

Customs and Excise Duties Amendment Act, 1922 (Act No. 35 
of 1922) and in Part TT. of the Schedule thereto shall, as from 

- the first day of January, 1925, be charged, levied, collected and 
paid for the benefit of the Consolidated Revenue Fund, at the 
reduced rates set out in Part III. of the Schedule to this Act, 

. and any reference in the said Act of 1921 to Part IV. of the 
Schedule thereto shall be construed as a reference to Part ITI. 
of the Schedule to this Act. 

Repeal of 4, (1) From and after the commencement of this Act sections 
excise tax on six to eleven inclusive and Part IV. of the Schedule to the 
patent tam, ~Customs and Excise Duties Amendment Act, 1923 (Act No. proprietary " 
medicines. 23 of 1923) are hereby repealed. 

‘and refund ‘(2) Subject to such conditions as the Minister may impose, 
duties on the excise duties paid un patent and proprietary medicines 
medicines held in stock and unsold at the commencement of this Act may 
instock. ~ be refunded. 

Conditions 5. Sub-section (2) of section eight of the Customs and Excise 
eee ore Duties Amendment Act, 1921-(Act No. 35 of 1921) is hereby 
disposals of Tepealed, and the following sub-section is substituted therefor :|- 

tobacco to ** (2) Every person who holds a permit under sub-section) ' 
piher than (4) of section seven. to scll or otherwise dispose off 
manufac: tobacco in the circumstances therein described shall, 
‘turers or in the manner and within the period prescribed by 
dealers in regulation, tender to the Commissioner a return 
tobacco. showing his sales and disposals of tobacco and pay 

; the excise ‘duty thereon.” 

Amendment 6. The definition of “roll tobacco ” in section twenty-four of 
of roll the Customs and Excise Duties Amendment Act 1921 (Act No. 
tobacco in 35 of 1921) is hereby amended by the deletion of the words “ of 
Act ands not less than one pound in weight,” occurring therein. — 

IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty,| 7 IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

als volgt:— — . 

HOOFDSTUK T. 

DoEANE TARIEVEN. 

1. Behoudens de vrijstellingen en opschortingen, kortingen Tarief va 
en voorwaarden toegestaan of vastgesteld bij of onder mach- dogane- 
tiging van de Doeanetarief Wet, 1914, of een wijziging daar- vekere ° 
van, of deze Wet, en voorts behoudens de bepalingen van een goederen 
wet betreffende het beheer van de doeane, worden ten aanzien overeen- 

van in de Unie ingevoerde goederen, doeanerechten opgelegd, roms 

geheven, geind en betaald ten behoeve van het Gekonsolideerde de “Bijlae 
Inkomstetonds overeenkomstig het tarief, in Deel IT van de ° 
Bijlage van deze Wet, uiteengezet. 

2. De Doeanetarief Wet, 1914, zoals gewijzigd, wordt bij Verdere 

deze verder gewijzigd of uitgebreid in de omvang uiteengezet eee 
in Deel II van de Bijlage van deze Wet. van Wet 

No, 26 ve 

HOOFDSTUK It. 
“1914 zoa 
gewijzigd 

Axsisns TARINVEN. 

3. Behoudens de vrijstellingen ‘en enige korting of voorwaar- Heffing v 

den toegestaan of vastgesteld bij of onder de machtiging van #*sijns em 
de Doeane en Aksijnsrechten Wijzigings Wet, 192], of een daarinee 
wijziging daarvan, worden de aksijnsen en daarmee over- komstige 
eenkomstige doeanerechten op tabak zoals bedoeld bij sub- doeane- 
artikel (1) van artikel drie van de Doeane en Aksijnsrechten techten c 
Wijzigings Wet, 1922 (Wet No. 35 van 1922).en in Deel FIZ. tabak. 
van de Bijlage daarvan opgelegd, geheven, geind en betaald 
ten behoeve van het Gekonsgolideerde Inkomstefonds tegen 
de verlaagde tarieven zoals vermeld in Deel III. van de Bijlage 
van deze Wet als van de eerste dag van Januarie, 1925, en 
een verwijzing in de genoemde Wet van 1991 naar Deel. IV 
van de Bijlage van die Wet wordt geacht een verwijzing te 
mijn naar Deel IIE van de Bijlage van deze Wet. : 

4, (1) Vanaf en na de invoering van deze Wet worden Herroepi> 
artikels zes tot en met elf en Deel IV van de Bijlage van de **) aksij 
Doeane en Aksijnsrechten Wijzigings Wet 1923 (Wet No. 23 nian 
van 1923) bij deze herroepen. . eigendom 

_(2) Met inachtneming van zulke voorwaarden als de Minister Medicijnc 
mag bepalen kunnen de aksijnsrechten betaald op patent %,'¢"S- 

: qe ae : . detaling 
en eigendoms medicijnen in voorraad gehouden en niet ver- aksijns: 
kocht ten tijde van de invoering van deze Wet terugbetaald rechten c 
worden. : medicijne 

/ In VOOrTa~ 

5. Sub-artikel (2) van artikel azht van de Doeane en Aksijns- Voor: 
rechten Wijzigings Wet van 1921 (Wet No. 35 van 1921) wordt jaarden 
bij deze herroepen en het volgende sub-artikel wordt daarvoor verkoop 
in de plaats gesteld:— se. van de he 

““ (2) De persoon die volgens sub-artikel (4) van artikel seven dooning 
een permit houdt tot het verkopen of anders van de andels pa 
hand doen van tabak onder de omstandigheden daarin sone da. 
 omschreven, doet op de wijze en binnen’het tijdperk gelicenti, 
voorgeschreven bij regulatie bij de Kommissaris cen sl” 

ee c e vaardis 
opgave die zijn verkopingen en van de handdoeningen of hading 
van tabak aantoont en betaalt het’ aksijnsrecht laars|in, 
daarop.” 

taba 

   

  

      

     

  

   
   

  

6, De definitie van “roltabak” in artikel vier en twintig Wily 
van de Doeane- en Aksijnsrechten Wijzigings Wet, 19214 
(Wet No. 35 van 1921) wordt bij deze gewijzigd door de schra,y 
ping van de woorden “van niet minder dan een pond gewicht” Wet INo.   van 192) welke daarin voorkomen.
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7. Whenever a proclamation has’ been issued under paragraph 
(3) of section eight of the Customs Tariff Act, 1914, as amended 
by section twelve of the Customs and Excise Duties Amendment 
Act, 1923 (Act No. 28 of 1928), and the Commissioner of 
Customs has any doubt as to the correctness of the actual 
amount of freight stated in any- document’ to have been paid, 
or to be paid, for the carriage of any goods affected by such a 
proclamation, a declaration which has been made in the country 
of shipment by a person specially designated by the Commis- 
sioner of Customs, as to the ordinary rate of freight for such 
goods at the time of shipment, shall be accepted as conclusive 
evidence of the actual amount of freight paid or to be paid. 

8 The provisions of this Act shall apply to the port and 
settlement of Walvis Bay. 

9, The Governor-General may, by proclamation in the) 
Gazette, declare that, subject to regulations set out in such 
proclamation, there may be allowed a rebate of the whole or 
any part of the customs duties that would otherwise be payable 
under the Customs Tariff Act, 1914, or any amendment thereof, 
on the articles enumerated hereunder, on first importation or 
                       

(a) rubber, yarns and boiled linseed oll, for use in the 
manufacture of rubber and rubber goods ; 

(b) black padding, and cap peaks cut to shape, for use in 
- the hat and cap manufacturing industry ; 

(c) turpentine, natural or synthetic, for use in the manu- 
- facture of paints, varnishes and polishes ; 

(d) sodium sulphide, for use in the flotation process for the 
concentration of ore ; 

os (e) castor oil and raw linseed oil, imported i in bulk, for use 
"in the soap-making industry ; 

( f) linseed oil, linsidol, and similar substitutes for linseed 
oil, imported in bulk for use in the manufacture of| 
paints for re-sale ; 

(9) batching oil and ingredients therefor for use in the 
manufacture of rope and binder twine ; 

(h) ginger in brine or syrup for the manufacture of crystal- 
lized ginger ; 

(i) stoving. varnishes, and lacquers, imported in ‘bulk for: 
use in the tin printing industry ; 

_- (j) steel drums for use.as containers of South Africa: 
spirits exported from the Union ; 

_.-(k) wine casks (matured second-hand) of a capacity o! 
not more. than sixty-five liquid gallons imported fos 
the purpose of maturing spirits distilled under the 
provisions of section siz of the Wine and Spirits 

_ Control Act, 1924 (Act No. 5 of 1924); 

‘(I) appointments and uniforms imported by or on behali 
. of a boys’ brigade ; 
_(m) any other article which, being a raw material or essential 

requisite of any industry, is recommended by the 
' Board of Trade and Industries (as established by any 

- law) for inclusion within the provisions of this section, 
provided that a report containing the board’s reasons 

-. for making the recommendations shall be laid on the| 
Table of both Houses of Parliament within one month 
after the promulgation of the proclamation if Parlia- 

...meut is then in session, or, if Parliament is not in 
session, within one month after the‘ “commencement 

. of its next session. 

Such regulations may provide penalties for the contravention 
thereof or failure to comply therewith not exceeding the 
petialties mentioned in section one hundr ed and sixteen of the 
Customs Management Act, 1913. 

10. ‘This Act may be cited for all purposes as the Custonis and 
Excise Duties Amendment Act, 1924. 

, 7. Wanneer een proklamatie uitgevaardigd is ingevolge para- 
graaf (3) van artikel aché van de Docantearief Wet 1914 
zoals gewijzigd door artikel twaalf van de Doeane en Aksijns- 
rechten Wijzigings Wet, 1923 (Wet No. 23 van 1923) en de 
Kommissaris van Doeane enige twijiel-heeft omtrent de juist- 
heid van het werkelike bedrag van vracht im enig dokument 
opgegeven als betaald te zijn of betaald te moeten worden 
voor het vervoer van goederen welke door zulk een proklamatie 
geraakt worden, wordt een verklaring afgelegd in het land 
van verscheping door een persoon speciaal door de Kommissaris 
van Doeane aangewezen, betreffende het gewone vrachttarief 
voor zulke goederen ten tijde van verscheping aangenomen 

worden betaald voor vracht. 
8 De bepalingen van deze Wet zijn toepasselik op de haven 

en nederzetting van Walvis Baal. 

9, De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie i in de ‘Staats. 
koerant verklaren dat, met inachtneming van regulaties in 
zulk eer proklamatie vervat, een korting van de gehele doeane- 
rechten of een deel daarvan, welke anders betaalbaar zouden 
zijn ingevolge de Doeanetarief Wet, 1914, of een wijziging 
daarvan, toegestaan kan worden in verband met de artikelen 
hierna opgenoemd bij cerste invoer of bij lossing uit het pak- 
huis, namelik :— 

(a) Rubber, draad en gekookte lijnzead olie, voor gebruik 
bij de vervaardiging van rubber, en rubber goederen ; 

(b) zwart vulsel en pet kleppen in vorm gesneden, voor 
gebruik bij de nijverheid van vervaardiging van 
hoeden en petten ; 

‘(e) terpentijn, natuurlike of synthetiese voor het gebruik 
in de vervaardiging van verven, vernissen en politoeren; 

(d) sodium sulfiede, voor het gebruik in het flotatie- 
proces voor de koncentratie van kwarts ; 

(e) kasterolie en rauwe lijnzaad olie, ingevoerd i in massa, 
voor het gebruik in de zeep fabrikage ; 

‘(f) lijnolie, linsidol, en dergelijke substituten voor lijnolie, 
. ingevoerd in massa, voor het gebruik bij de fabrikage 

van verven voor weder verkoop.; 
(g) smeerolie en bestanddelen daarvan voor gebruik in de 

fabrikage van touw en bindtouw ; 
(h) gember in zoutwater ‘of siroop voor de fabrikage van 

gekristalliseerde gember ; 
(t) bak vernissen en verlakken, ingevoerd i in massa, voor 

gebruik in de tin druk nijverheid ; 
(j) stalen vaten voor het gebruik als bevatters van Zuid- 

afrikaanse spiritualién uitgevoerd uit de Unie; 
(k) wijnvaten (belegen tweedehand) van een inhoud van 

niet meer dan vijf en zestig gallons ingevoerd met het 
doel om spiritualién gedistilleerd overeenkomstig de 
bepalingen van artikel zes van de Wet op de Kontréle 

1924) te beleggen ; 
(1) uitrustingen en uniformen die ‘ingevoerd worden door 

of ten behoeve van een jongenskorps ; 
(m) enig ander artikel dat een ruw materiaal is of een on- 

ontbeerlike benodigdheid voor een tak van nijverheid 
en aanbevolen wordt door de Handel- en Nijverheids- 
raad (zoals ingesteld bij een of andere wet) voor op- 
neming onder de bepalingen van dit artikel, mitg een 
rapport, bevattende de redenen van aanbeveling van 

_ de raad binnen een maand na de afkondiging van de 
proklamatie in beide Huizen van het Parlement ter 
Tafel gelegd wordt, indien het Parlement alsdan in 
sitting is, of indien het Parlement alsdan niet in 
zitting is, binnen een maand na ‘de aanvang van zijn 
eerstvolgende zitting. 

\Zulke regulaties “kunnen strafbepalingen bevatten voor de 
overtreding daarvan of verzuim om daaraan, te voldoen welke 
straffen niet hoger mogen wezen dan dic yermeld in artikel 
honderd en zestien van de Wet op het Beheer van de Doeane, 
1913. 

10, Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden 
als de Doeane en Aksijnsrechten Wijzigings Wet, 1924.     

iii 

Cortifilaat 
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Schedule. - od 

- Class 1+-Special Rates. 

  

Rebate upon 
goods the 
growth, pro- 
duce or 

manufacture 
of the 

United King- 
dom and re- 
ciprocating 

British 
Possessions. 

Tariff; 
Ttem.§ Article. Duty. 

  

ot
e}
 

nil. t
o
 P 

42 (1) | Sodium carbonate, per 100 lbs. .. 

46 ‘Tea :— 
(2) in packets or tins, not ex- 

ceeding 10 Ibs. each in 
woight, por lb. «| 0 

(8) | in larger packets, per Tb. 0 
nil, 
nil, o

o
   o

D
   

  

Class IV.—3 per cent. ad valorem. — 

Beehives, wooden sections of, and wax foundations for. 
Boxes, wooden, empty'or in shooks, for packing fresh or dried 

fruits and dairy produce, 
Brass tubes (rough drawn) for use in the manufacture of 

windmill pumps; under such conditions and regulations 
as the Commissioner of Customs may prescribe, 

Cheese bandages and caps. 
Copper gauze for dynamo brushes, under such conditions and 

“regulations as the Commissioner of Customs may prescribe. 
Cylinders, gas, of a capacity not less than. forty cubie feet or 

forty Ibs. 
Ferrous and azine. sulphates ; ; linseed, castor. and whale oil 

' fatty acids; turpentine, cresylic acid, green oil, iodine 
and potassium iodide; in bulk, for the. manufacture of 
dips, dipping powders and other substances for the destruc- 
tion of agricultural pests; under such conditions and 
regulations as the Commissioner of Customs may prescribe. 

) | Metal castings for the manufacture of cow- stalis, 
) | Motor engines for fishing boats. 
) | Shirting, buttons and pyjama girdles for the shirt and pyjama 

making industry, provided they are imported’ direct by 
‘a manufacturer, whl must be licensed under the Factory 

Act and employ not less than ten operatives; and under 
such conditions and regulations as the Commissioner of 
Customs may prescribe. 

Steel eyelets and rings, for the manufacture of pressed steel- 
ware; under such conditions and regulations as the 
Commissioner of Customs may prescribe. 

Terminals, plugs, and: other metal parts, insulators, glass 
tubes, dolls, composition pitch, ceresin wax and excelsior 
salts, for the manufacture . of dry batteries ; under such 
conditions and regulations as the Commissioner of Customs 
may prescribe. 

‘Thermoscope bars and seger cones, for use in the manufacture 
of pottery. - 

Wax cartons, plain or; printed, to be used as containers of 
preserves, honey, ot dairy products. 

80 (2) 
83 (2) 

88 (3) 

ia Be 

88 (2) 
91 (2) 

95 (2) 

98 (1), 

LT ¢ 
118 ( 
130 ( 

7 
e
e
 

133.(2) 

136 (3) 

136 (4) 

141 (2)   
(Nore,—A rebate of the whole \duty shall be granted. on goods the 

growth, produce. or manufacture of the United Kingdom and 
reciprocating British Possessions.) 

Class V.—Free. 

  

158 (2) | Cinematograph films, scientific and technical, for exhibition 
; solely to scientific or technical associations. 
173-(2) |-Laboratory glassware. ahd .porcelainware, and:  scientifi 

apparatus and instruments: for scientific observation o 
_ record or for the control of manufacturing operations 

Bijlage.. 

| DEEL 1. 
  

Klasse I.—Speciale ‘Tarieven. 

  

Korting op 
goederen 

' |voortgebracht, 
‘ . gegroeid of 

, vervaardigd 
-in het. 
Verenigde 
Koninkrijk 

en reciproce- 
rende Britse 
Bezittingen. 

Artikel, Be- 
lasting. 

Tarief 
Item. 

  

£ ad 
42 (1) | Sodium karbonaat, per 100 lb. .. 0 2 0 niets. 
46 Tes -— 

(a) in pakken of blikken van 
niet,.meer dan 10 Ib. elk. 
in gewicht, per Ib. 

(6) in grotere pakken . . 
6 |  niets. 

- nists. o
o
 

e
o
 

he     
  

| Klasse IV.—3 percent ad valorem. 

Bijekorven, houten afdelingen’ en kunstmatige cellen daar- 
“voor. 

Kisten, houten, leeg of in bondels, voor het verpakken van 
verse. of gedroogde vruchten en zuivelprodukten. 

Koperen. buizen, ruw gegoten voor gebruik bij de fabrikage 
van windmolenpompen ; onder zodanige voorwaarden en 
regulaties als de Kommissaris van Doeane moge. voor- 
schrijven. 

Kaas banden en doek verpakking materiaal. 
Kopergaas : voor dynamo borstels; onder zodanige voor- 

waarden en regulaties als de Kommissaris van Dosane 
moge voorschrijven. 

Cylinders, !gas, van een inhoud van niet minder dan veertig 
kubieke ‘voet of veertig lbs. 

TJzer- en, ‘zinksulfaten ; lijnzaad, kasterolie en walvistraan, 
vetauren 5 terpentijn, erésyliczuur, groenolie, iodine en 
potassium iodiede; in massa, voor de fabrikage van dip- 

. stoffen, dippoeders en andere stoffen om landbouwplagen 
uit te roeien, onder zodanige voorwaarden en regulaties als 
de Komthissaris van Doeane moge voorschrijven. 

| Metalen gegoten delen voor de fabrikage van nekbeugels en 
toebehoren in koeiestallen. 

Motor machines voor visschuiten. , 
Hemdstoffen, knopen en pyjama gordels voor gebruik in de 

hemden’, en pyjama fabrikage mits direkt door de fabrikant 
ingevoerd, die gelicentieerd moet wezen onder de Fabrieks- 

| 

. wet en niet minder dan tien personen in dienst moet hebben; 

80 (2) 

88 (2) 

83 (3) 

88 (2) 
91 (2) 

95 (2) 

98 (1) 

117 (2) 

118 (1) 
130 (2) 

1! 
missaris \van Doeane moge voorschrijven. 

Stalen oogjes, en ringen voor de fabrikage van geperst staal- 
werk, onder zodanige voorwaarden en-regulaties als de 

. Kommissaris van Doeane moge voorschrijven, 
Eindsluitingen, proppen en andere metalen delen, isolators, 
glazen - buizen, “dolls,” kompositie pik, ceresinwas, en 
oxcelsiozzouten, voor de fabrikage van droge batterijen; 
onder zodanige -voorwaarden en regulaties als- de Kom- 
missaris ivan Doenae moge voorschrijven. 

Thermoscoop staven en segerkegels, voor gebruik in de fabrikage 
van aardewerk. 

Wasdozen, |bedrukt of onbedrukt, voor gebruik als houders 
van ingemaakte vruchten, honing of zuivelprodukten. 

183 (2) 

136,(3) 

186 (4) 

141 (2)   
  

(Noor, Hen korting| ivan het gehele recht wordt toegestaan op goederen 
gegroeid, voortgebracht of gefabriceerd in het Verenigd Koninkrijk 
cn reciprocerende Britse Bezittingen.) 

Klasse V.—Vrij. 

isluitend te worden vertoond aan wetenschappelike en 
gtechniose verenigingen. 

Laboratorium glaswerk en poreeloinwerk en wetenschappelike 
apparaten en instrumenten voor wetenschappelike waar 
neming of aantekening of voor het toezicht ‘op: fabrikage: 
werkzaaraheden. 

) | Bioskoop ‘rolprenten, wetenschappelike en techniese, uit- 

178 (2)   
  

en onder’ zodanige voorwaarden en regulaties als de Kom--
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PART Il-AMENDMENTS OR ADDITIONS.. 

Class I.—Special Rates. 

2 

DEEL Il.—WIJZIGINGEN OF BIJVOEGINGEN. 

Klasse 1.—Speciale Tarieven. 

  

Tariff 
Item. Article. Amendment or Addition. 

  

36 (2) 

  

Paper, wrapping, including 
browns, casings, sealings, 

_nature or ochre browns, 
sulphites, krafts, bag papers 
and candle carton paper ; 
in original mill wrappers, 
or in sheets, or in rolls, when 
the weight of the paper, at a 

-gizo, of 29 inches by 45 
_inches, or its equivalent, is 
not less than 30 Ibs. per 
ream of 480 sheets; but not 
ineluding greaseproof, 
vegetable parchment, and 
cartridge papers, and tinfoil 
and similar metallic papers, 

per Ib. é - 0 0 90 
rebate . 0 0 0 

Paper, . wrapping 

d. 
d.   

(including 
browns, casings, sealings, 
nature or ochre browns, 

' gulphites, krafts, bag papers 
and candle carton paper) 
in original mill wrappers, or 
in sheets, or in rolls, when 
the weight of the paper, ata 
size of 29 inches by 45 
inches, or ita equivalent, is 
not less than 30 Ibs. per 
ream of 480 sheets ; but not 
including — greaseproof, 
vegetable or imitation 
vegetable parchment, and 
cartridge papers, and tinfoil 
and similar metallie papers, 

/ 0-0 O8d. per lb, 
0 0 O§d. rebate .. 

  

‘Class IV.—3 per cent, ad velorem. 

  

80. 

. 82 (2) 

gl 

93. 

98 (a)   

Laboratory glassware 

~ bulk. 

7 

and 
porcelainware, scientific 

* apparatus and instruments 
for laboratory use, and 
scientific measuring instra- 
ments (not belng essential 
parts of any. machinery) 
used .in controlling any 

manufacturing. operation. . 

Battery cloth and _ baize, 
gauze, matting, aleving, and 
screening, for use in con- 
nection with machinery and 
apparatus, including brat-. 
ties cloth, but not includ- 
ing cocoanut matting. 

Boot.and shoe makers’ grind- 
ery, including poplins, lin- 
ings, ‘ loopings, solutions, 

. wood heels; cotton, linen 
and silk thread, not else- | 
where enumerated ; eyelets 
and hooks, ornaments not 
elsewhere enumerated; trim- 

’ mings, socking paper, bot-- 
tom fillings, backing cloth, 
tools, abrasives and cray-: 
ong ; under such conditions 
and regulations as the Com- 

- missioner of Customs may’ 
- prescribe. Joe 

Confectioners’ requisites, 
namely: moulding starch, | 
gelatine (animal or vege- 
table), and unsweetened 
desiccated cocoanut; in 

Cranes, elevators and shears. 

Ferro-silicon ; in bulk.   

Deleted: See item -173 (2) in 
Part. I. of the Schedule to 
this Act. . 

Battery cloth and baize, gauze, 
matting, sleving and screen- 
ing, for use in connection 
with machinery and appara- 
tus, including brattice cloth, 
and filter cloth for pottery 
manufacture, but not in- 

’ eluding cocoanut matting. 

Boot and shoe makers’ grind- 
ery, including poplins, back. 
ing cloth, linings, loopings, 
bindings, trimmings; cot- 
ton, linen and silk thread, 

,not elsewhere enumerated ; 
wood heels, ‘eyelets and 
hooks; ornaments not else- 
where enumerated ; socking 
paper, fibrok, fibre fillers, 
bottom fillings, solutions, 
tools, abrasives and crayons ; 
under such conditions and 
regulations as the Commis- 
sioner of Customs may pre- 
scribe. 

Confectioners’ requisites, 
’ namely : gelatine (animal or 
vegetable), unsweetened de- 
siceated cocoanut, and 
potato farina ; in bulk, for 

- ase in the confectionery 
making industry. 

Cranes, shears, elevators and 
gravity conveyors. 

Ferro-chrome, ferro-manganese 
and ferro-silicon ; in bulk. 

Tarief 
Item, 

Artikel. Wijziging of Bijvoeging. 

  

36 (2) Papier, pak, insluitende bruin, 
kist, afsluit, natuurlik of 
okerbruin, sulfiet, kraft, 
voor zakken en verpakking 
van kaarsen; in oorspron- 
kelike fabrieks-omslag of 
in vellen of in rollen, wan- 
neer het gewicht van het 
papier, tegen een grootte 
van 29 duim bij 45 duim of 
wat daarmee gelijk staat 
niet minder is dan 30 pond 
per riem van 480 vel maar 
niet ingesloten vetproef pa-. 
pier en patronepapier en 
plantaardig perkament en 
tinblad en dergelijke me- 
taal papieren, 

.. éd. 
ad 

per Ib... 
korting 

Papier, pak (insluitende bruin, 
. kist, afsluit, natuurlik of 
okerbruin, sulfiet, | kraft, 
voor zakken en karton ver- 
pakking van kaarsen) in 
oorspronkelike fabrieksom- 
slag of in vellen of in rollen 
-wanneer het gewicht van het 
papier tegen een grootte van 
29 duim bij 45 duim of wat 
daarmee gelijk staat niet 
minder is dan 30 pond per 
riem van 480 vel maar niet 
ingesloten vetproef papier, 
plantaardig of imitatie- 
plantaardig perkament, en 
patronepapieren, en tinblad 
en dergelijke metaal pa- 
pieren, 

per lb. .- ade 
korting .. ed. 

  

Klasse IV.—3 p r cent ad valorem. 

  

  
77 

80. 

82 (2) 

91 

93. 

98 (a) 
  
Glaswerk en porceleinwerk 

- voor laboratoria, weten- 
schappelike apparaten en 
instramenten voor gebruik 
in laboratoria, en weten- 
schappelike meetinstrumen- 
ten (niet zijnde noodzake- 
like delen van enige machine) 
gebruikt bij. het toezicht op 
enig werk {van vervaardi- 

ging, #8 
Batterij-doek en .baai, gaas, 

matten, zift- en scherm 
raateriaal, voor gebruik, in 
verband met machinerie en 
apparaten met inbegrip van 
borattenwol maar niet van 
‘kokosnoot matten materiaal, 

Schoen en laarzemakers be- 
nodigdheden, insluitende 
popeline, voeringen, lussen, 
schoengom, houten hak- 
ken; katoenen, linnen en 
zijden draad niet elders ver- 
meld; haakjes en ringen, 
versierselen niet elders ver- 
meld; garneersel, inlegzool 

Fpapier, zool en hak vulsels, 
E hielzeildoek, werktuigen, af- 
schuurmiddelen en. krijten ; 
onder zulke voorwaarden 

fen regulaties als‘ de Kom- 
missaris van Doeane kan . 
voorschrij ven, 

Suikerwerkers benodigdheden, 
_ namelik: modelleer stijisel, 
gelatine (dierlik of plant- 
aardig), en onverzoete uit- 
gedroogde kokosnoot ; in 
massa. : 

Kranen, elevators en scharen 

ITJzerkiezelzuur; in massa ..   
Geschrapt: Zie item 173 (2) 

in deel I van de Bijlage van 
deze Wet. . 

Batterij-doek en. baai, gaas,- 
matten, zift- en scherm ma- 
teriaal, voor gebruik in ver- 
band met machinerie en 
apparaten met inbegrip van 
borattenwol en filtreerdoek 
voor de fabrikage van aarde- 
werk, doch niet insluitende 
kokosnoot matten materiaal. 

Sehoen en laarzemakers be- 
Fnodigdheden ~  insluitende 
* popeline, hiel-zeildoek, voe- 
fringen, lussen, verbindings- _ 
materiaal, garneersel, ka- 

Ftoenen, linnen, en zijden 
*draad, niet elders vermeld ; 
houten hakken, haakjes en 
oogjes; versierselen niet 
elders vermeld ; ‘inlegzool- . 

Fpapier, fibrok, vezelvulsels, © 
‘fzool en hak vulsels, schoen- 
Feom, werktuigen, afschuur- 
middelen en krijten ; onder 
zodanige voorwaarden en 
regulaties als de Kommis- 
saris van Doeane moge voor- 
schrijven. 

Suikerweérkers benodigdheden, 
- namelik: gelatine (dierlik 

of plantaardig), onverzoete 
uitgedroogde kokosnoot, en 
aardappel meel; in massa, 
voor gebruik in de suiker- 
werk fabrikage. 

Kranen, scharen, elevators, 
en gewicht-overbrengers. 

ar 

IJzerkroom, ijzermangaan -en 
ijzerkiezel; in massa.



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 6 

Class [V.—3 per cent. ad valorem.—(continued.) 

- 

TH SEPTEMBER, 1924, 

Klasse 1V.—3 percent ad valorem (vervolg). 

  

Fariff 
Item, 

Article. Amendment or Addition. 

  

98 (2) 

104 

108 (3) 

111 (2) 

115 

‘MT 

118 (4)   

Fibre, leatherboard, hemptite 
and other compositions, 
metal’ and other frames, 

locks; clips, studs, handles,“} “- 
swivels, caps, corners, hat 
box cones, and other metal 
fittings, and webbing, used 
in the harness and saddlery, 
and bag and trunk manu- 
facturing industries ; under 
such conditions and regula- 
tions as the Commissioner 
of Customs may prescribe, 

Hair: hog, camel, and bad- 
ger, for broom and brush- 

_ making. 

Hinges, locks and keys, e8- 
cutcheons, handles, castors, 
webbing, studs and bind- 
‘ings, for use in the furniture - 
manufacturing industry ; 
under such conditions and 

_ Tegulations as the Commis- 
' sioner of Customs may pre- 

scribe. 0 

Leads, white and red, dry, and 
lithopone ; in bulk, to be 
used in the manufacture of 
paints for resale; under 
such conditions and regula- 
tions as the Commissioner 
of Customs may prescribe, 

Magnesium sulphate ;, in bulk 

Metals : 

(@) Aluminium: in ‘plain, 
perforated or corruga- 
ted sheets, but other. 
wise unmanufactured.. 

(e) Tin and zine : bar, plate, 
sheet, plain or per- 
forated, but otherwise 
unmanufactured ; but 
not including lacquered, 
varnished, or enamelled 
plates or sheets, 

Oxides, namely: cobalt, cop-. 
per, iron, tin, and zinc ;-in 
bulk,   

Tarief 
item. 

Artikel. Wijziging of Bijvoeging. 

  

Fibreboard, leatherboard, hem- 
pite and similar compo- 
sitions, metal and other 
frairies, wocden ‘hoops, locks, 
clips, studs, handles, swivels, 
caps, corners; hat box cones, 
eyelets, springs, buckles, 
rings, and other metal fit- 
tings, webs and webbing, 
seat linen, painted canvas, 
painted hessian, willesden 
green cloth and stiffening 
paper, saddle serge, and 
‘saddle felt : 
‘manufacture of bags and 
trunks, leggings, belts and 
straps, and harness and 
saddlery : under such condi- 
tions and ‘regulations as the 
Commissioner of Customs 
may prescribe. 

Hair : hog, camel, and badger: 
and fibres; for broom and 
brushmaking. , 

Hinges, locks and keys, os- 
eutcheons, handles, castors, 
webbing, studs and bind- 
ing, metal parts of blind 

. rollers, and twisted.seagrass ; 
for use in the’ furniture 
manufacturing industry ; 
under such conditions and 
regulations as the Commis- 
sioner of Customs may pre- 
scribe. 

Leads, white and red, dry or 
ground in oil, and lithopone ; 

for use in the|- 

98 (2): 

104 

105 (3) 

111 (2)   -in bulk, to be used in the 
manufacture of paints for 
resale; wurider such condi- 
tions and regulations as the 
Commissioner of Customs 
may prescribe. 

Magnesium sulphate, and mag- 
nesium carbonate for use in 
the manufacture of ox- 

"plosives; in bulk. 

Metals : 

Aluminium: in plain, per- 
forated or corrugated sheets, 
but otherwise unmanufac- 
tured, and foil. 

Tin and zinc: bar, 
sheet, plain or perforated, 
but -otherwise unmanufac- 
tured ;. including tinfoil, but 
not including lacquered, var- 
nished or enamelled plates 
or sheets, 

Oxides, namely: cobalt, cop- 
’ per, iron, tin, and zine, and! 
earth pigments (dry): in 
bulk, for manufacturing pur- 
“poses j° under such _ condi- 

plate, 

  tions and regulations as the] . 
of Customs) Commissioner 

may prescribe. 

115 

17 

E18 (4) 

Vezel, geperst leer, geperste 
hennep en andere komposi- 
ties, metalen en andere ge- 
raamten, sloten, knippen, 
knoppen, handvatsels, wer- 

hoedendooskegels en andere 
metalen monteringen en 
geweven banden gebruilt in 
de tuig- en zadelwerk on tas 
en koffer fabrikage, onder 
zodanige voorwaarden, en 
regulaties als de Kommis- 
saris van Doeane kan voor- 
schrijven. | 

Haar: varkens, ‘kameel’ en 
das, om bezems en borstels 
te maken. 

Scharnieren, sloten en sleutels, 
schilden, handvatsels, wiel- 
tjes, geweven band, knop- 
pen en banden, voor gebruik 
in de huisraad fabrikage ; 
onder zulke voorwaarden 

~ en regulaties als de Kom- 
missaris van Doeane kan 
voorschrijven. 

_ lithopone ; in massa ; voor 

. verven voor wederverkoop ; 
- onder zodanige voorwaar- 

. Kommissaris’ van Doeane 
moge voorschrijven. 

Magnesium sulfaat : in massa, 

Metalen : 

(a2) Aluminiym, in effen, ge- 
porforéerde of gegolfde, 
platen, doch overigens 
onbewerkt ; 

y- (e) Tin en zink: staat, 
plaat, vlak of geper- 
foreerd, maar anders 
onbewerkt ; maar -uit- 

niste of geémailleerde 
platon of bladen. . 

Oxydes, -namelik;’ kobalt, 
koper, ijzer, tin en zink ; 

_ in massa,   

vels, kappen, hoekbeslagen, | 

Lood, wit en rood, droog, en 

~ gebruik.in de fabrikage van 

den en. regulaties als de.| 

gesloten verlakte, ver- -   

Geperst hout, geperst leer, 
geperste hennep en andere 
komposities, metalen en 
andere geraamten, houten 
hoepels, sloten, knippen, 
knoppen, handvatsels, wer- 

_ vels, kappon, hoekbeslagen, 
hoededooskegels, oogjes, 
veren, gespen, ringen, en 
andere metalen monteringen, 
geweven banden, zetellinnen, 
geverfd zeildock, geverfde 
hessian, willesden groendoek 
en versterkings papier, zadel 
serge en zadel vilt; voor 
gebruik in de fabrikage van 
valiezen en koffers, kamas- 
ten, gordels en. riemen, en 
zadel. en tuigemakerij ; 
onder zodanige voorwaarden, 

. €n regulaties als de Kommis- 
saris van Doeane moge voor- 
schrijven. 

Haar: varkens, kameel en 
dassen en vezels om bezems 
en borstels te maken, 

Scharnieren, sloten en sloutels, 
. schilden, handvatsels wiel- 

tjes, geweven band, knop- 
pen. en banden, metalen 

~ monteringsn, rollers voor rol- 
gordijnen,. en gedraaid zee- 
gras, voor gebruik in de 
meubelfabrikage ; onder 
‘zodanige voorwaarden en 
regulaties. als. de Kommis- 
saris van Doeane moge voor- 
schrijven. 

Lood, wit en rood, droog of 
gemalen -in olie, en litho- 

- pone ;. in massa, voor ge- 
‘bruik in de fabrikage van 
verven voor wederverkoop ; 
onder zodanige voorwaarden 
en regulaties als de Kom- 

-missaris’' van Doeane moge 
voorschrijven. 

Magnesium sulfaat, en mag- 
nesium: karbonaat voor ge- 
bruik in de fabrikage van 
ontplofbare stoffen : in mas- 
sa. 

Metalen : 

Aluminium: in vlakke, ge- 
' perforeerde, of gegolide 

platen, maar anders 
’” onbewerkt en blad ; 

Tin en zink: staaf, plaat, 
viak -of geperforeerd, 
maar anders onbewerkt, 
insluitende tinblad, doch 
niet insluitende  ver- 
lakte, verniste of ge- 
emailleerde’ platen. 

Oxydes, namelik: kobalt, 
koper, ijzer, tin en zink; 
en minerale verfstof (droog) 

‘in massa, 
doeleinden ; onder zodanige 
voorwaarden en regulaties 
als de Kommissaris van 
Doeane moge voorschrijven. 

  

voor fabrieks- ° 

   



  

Class 1V.—3 per cent, ad .valorem.—(continued.) 

ES 

UNION: GAZETTE EXTRAORDINARY, 6ru SEPTEMBER, 1924, 

Klasse IV.—-3 percent ad valorem (vervolg). 

  

  

Tariff Article. Amendment or Addition. 

Ttem. Sow a yo - -| Tarief ‘| - 

item 

120°, Paper not, elsewhere enume- | Paper not elsewhere indicated, 

rated, namely: plain or namely’: plain or composite 

composite papers, including papers, in the original mill} 120 

tissue paper, in the original wrappers, flat or folded, not 

mill wrappers, flat or folded, less than 16 inches by 15 

not less than 16 inches by inches, and in reels, includ- 

15 inches, and in reels, in-. ing paper in reels used for 

cluding paper in reels used the monotype typesetting 

for the monotype type- machine; and plain tissue 

setting machine, and graphi-| , paper, graphitized paper and 

tized paper; but not. in- lithographic transfer paper ; 

cluding ruled or printed but not ineluding ruled or 

papers, stationery, blotting,-| . printed papers, blotting, wall, 

wall, sanitary, sensitized, sanitary, sensitized, tracing 

tracing, or carbon papers. or carbon papers or station- 

ery. . 

122 Potassium and sodium: car- | Potassium and sodium: bi- 

bonate, bicarbonate, cat- carbonate, silicate,. bichro- 

stic and silicate, chlorate,.| . mate, chlorate, metabisul - 

bichromate, metabisulphite, ; phite, permanganate, red 

permanganate, red and and, yellow prussiate of:| y99 

yellow prussiate of; in| caustic soda, caustic potash} - 

bulk. ‘ and potassium earbonate ;/ 

. _ in, bulk. , : 

136 (2) | Tent rings, brass eyelets, and | Tent-rings, brass eyelets, hooks 

‘ - hooks and eyes, for use in and eyes, and webbing, for 

the manufacture of canvas use in the manufacture of 

-goods by manufacturers | canvas goods by ‘manufac- 136. (2) 

thereof ; under such condi- turers thereof; under such 

tions and regulations as the | conditions and regulations 

Commissioner of Customs | as the Commissioner of 

. may prescribe. Customs may prescribe. 

138 Traction engines and power | Traction engines and power 

, lorries, and trailers for the lorries, and trailers for the 

game; stone crushers; same ; stone crushers ; 

steam rollers ; street sweep- steam and motor road rol-|;39 

ing and street spraying lers; road scarifiers ; street 

machines ; asphalt melting sweeping and street spray- 

and mixing plant; tar and ing machines ; asphalt melt- 

pitch boilers. "ing and mixing plant; tar 
, and pitch boilers.   

Artikel. Wijziging of Bijvoeging. 

  

  
  

  
  

Norm:—A rebate of the whole duty shall be granted on goods the growth, 

produce, or manufacture of the United Kingdom and reciprocating 

British Possessions. 

Class V.—Free. 

  

Papier niet elders vermeld, 
nl, : eenvoudige of samen- 
gestelde papiersoorten, met 
inbegrip van zijdepapier, in 
het oorspronkelike fabrieks- 
ombhulsel in platte vellen of 
-gevouwen niet kleiner dan 
16 duim bij 15 duim, en op 
klossen met inbegrip van 
papier op klossen gebruikt 
voor de monotype typograaf 
machine en grafiet papier ; 
doch niet inbegrepen ge- 
linieerd of gedrukt papier, 
schrijfpapier, vloeipapier, 
plakpapier, sanitairpapier, 
gevoelig papier, calqueer- 
papier of carbonpapier. 

Potas en sodium: karbonaat, 
bikarbonaat, bijtend en silt- 
kaat, chloraat, bichromaat, 
metabisulfaat, permanga- 
haat, rood en geel prussiaat 
van; in massa. 

Tentringen, koperen ringen, 
en haken en ogen voor ge- 
bruik in de fabrikage van 
zeildock goederen door de 
fabrikanten daarvan; on- 
der zodanige voorwaarden 
en regulaties als de Kom- 
missaria van Doeane kan 
yoorschrijven. 

| Straatlokomotieven en kracht- 
lorries, en daaraan te hech- 
ten wagens, klipbrekers, 
stoomrollers en straatveeg- 
en straat-besproelings ma- 
chines ; uitrusting voor het 
smelten en vermengen van 
asfalt ; teer- en pekketels,   

Papier niet elders vermeld, 
nl: eenvoudige of samen- — 
gestelde papiersoorten in het + 
oorspronkelike fabrieksom- 
hulsel in platte vellen of 

" gevouwen, niet kleiner dan 
16 duim bij 15 duim en op 
rollen met inbegrip van 
papier in rollen, gebruikt 

. voor de monotype typograaf 
machine en eenvoudig zijde- 
papier, grafiet papier en 
litografies’ overdruk papier ; 
doch niet. inbegrepen ge- 
linieerd of gedrukt papier, . 
vioeipapier, behangselpapier, 
sanitairpapier gevoelig papier 
calqueerpapier . of carbon. © 
papier of schrijfpapier. 

Potas en sodium : bikarbonaat 
_silikaat, . chloraat, - bichro- 
-maat, metabisulfaat,: per- 
manganaat, rood en geel 
prussiaat van, bijtende-soda, 
bijtende potas en potas kar- 
bonaat; in massa. 

Tentringen, koperen ocogies, 
en haken en ogen, en ge- 
weven band, voor gebruik 
in de fabrikage van zeildoek 
goederen door de fabrikanten 
daarvan; onder zodanige 
voorwaarden en regulaties 
als de Kommissaris. van 
Doeane moge voorschrijven, 

Straatlokomotieven en kracht- 
lorries en daaraan te hech-, 
ten wagens, klipbrekers, 
stoom en motor  straat- 
rollers ; straatopbrekers ; 
straatveeg on straatbe- 
sproeiings machines ; toestel 
voor het smelten en ver- 
mengen van asfalt; teer- 
en pekketels, 

  

  

178 

“190° 

Oils: palm, palm kernel, cot- 
ton seed, whale and cacoa- 
nut; in bulk, for manu- 
facturing purposes, and un- 
der such conditions and 
regulations as the Customs 
may prescribe. 

‘Vaccine virus, rennet, toxin, 
and serum. :   

Oils; palm, palm | kernel, 
coconut, cotton seed, ma-) - 
furra, resin and whale; in| | 
bulk, for manufacturing pur-; 178 
poses, and under such condi- 
tions and regulations.as the 
Commissioner of Customs 
may prescribe.   

Vaccine virus, rennet, toxin, 
serum and insulin. : a 190   

Noor.—Een korting van het gehele recht wordt toegestaan op goederen : 

gegroeid, voortgebracht of gefabriceerd in het Verenigd Koninkrijk 

en reciprocerende Britse Bezittingen. 

Klasse V.~—Vrij. 

| Olién : palm, palmpit, katoen- 
zaad, walvis en kokosnoot, 
in massa ; voor doeleinden 

. van fabrikage en, onder 
zulke omstandigheden en 
regulaties als door de 
Doeaneautoriteiten voorge- 
schreven mochten, worden. 

Vaksinestof, rennet, toxine, 
en serum. 

A 

Vaksinestof, 

Olie: palm, palmpit, kokos- 
noot, katoenzaad, mafurra, 
hars en walvistraan, in mas- 
sa, voor doeleinden van 
fabrikage en, onder zodanige 
voorwaarden en regulaties 
als de Kommissaris van 
Doeane moge voorschrijven, 

rennet, 

serum en insuline. 
toxine,



\ 
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‘PART III, 
DHRL HHI. 

Exoiss Dutirms on Topacco with CORRESPONDING CUSTOMS Doaies, AKSISNSRECHTEN op Tapak MET OVEREENKOMSTIGn DowaNEeRecdTen, 

Corres- 7 | . OVeréen- . Excise ponding Artikel. | Aksijns- komstig . Article, © duty. customs 7 recht. Doeane- duty. 
recht, 

[bad | faa ]- Ms £84 /)/f£ ad, i, Tobacco manufactured in the Union— {. Tabak in de Unie bereid : . . {a) ready for smoking in a tobaceo 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 . vy -- | 0 0 34 nil, tabak, per pond’ gewicht : --| 0 0 34 niets. (6) ready for use in the making of cigarettes, oo (6) gereed voor gebruik voor het maken ~ per pound weight a oe es 0 0 6 - nil, van sigaretten per pond gewicht .. 1 0 0 6. niota, (c) in the form of cigarettes, per pound: | , (c) in de vorm van’ sigaretten, ‘per pond j weight .. . we +e . 006; nil. gewicht “oe vs ve se 0 0 6 niets, (d)-in the form of cigars or cigarillos, per . {d) in de vorm, van sigaren of sigarillos, ‘ pound weight , + vs ae | OUT OO nil, "per pond: gewicht te one -;, 0 1 0 niets, (e) in the form of roll tobacco, per, pound ye (e) in de-¥orm van roltabak, per pond. 7 : weight . oe wea. 0 0 2 nil. gewicht tee! we ae 0 0 2 nieta, IL Tobacco manufactured in a territory the : a : . Government whereof has entered into II. Tabak in een gebied bereid waarvan de | ‘a customs agreement with the Govern- Regering een doeane overeenkomst ' ment of the Union on importation’ | met de-Unie heeft gesloten bij invoer into. the Union— 
‘in de Unie: (a) ready for smoking in a tobacco’ pipe, (a) gereed om te roken in een tabakspijp, including cake, plug, and stick to- : met.inbegrip van plak, plug en stok- -bageo, per pound weight e .. nil. - 0 0 83 * tabak,"per pond gewicht +» | nieta, 0.0 &% (0) ready for use in the making of cigarettes, | (8) gereed voor gebruik in het maken van | . per pound weight. tee nae nil. @ 0 6 : sigaretten per pond gewicht .. ae niets 0 6 6 {c)-in the form of cigarettes, per pound . . (c) in de vorm van sigaretten, per pond weight , ve . te ae nil. - oO 0 6 gewicht ... . se - +. |  nieta. 0 0 6 (d)-in the form of cigars or cigarillos, per . .(d) in de vorm van sigaren of sigarillos, pound weight .. ... . + nil. 010 per pond gewicht oe os niets. 01 06 (¢) in the form of roll tobacco, per pound , (e):in de vorm van. roltabak, per -pond : weight ws vs + nil. 0 0 2 gewicht + . oe ae niets. 0 0 2 

  

  

 



PROCLAMATION 
By Masor-Gunuran His Excennency tue Ricur HonovraBLe THE 

Barn oF Atarone, Kyicut Granp Cross oF THE Moar Honour: 
ABLE ORDER OF THE Batu, Kyicur Granp Cross oF tHe Most 
DIstINGUISHED ORDER oF. Satnr MicwazL anp Saint GORGE, 
Kyienr Granp Cross oF THE RoyaL VicrorIAN ORDER, COM- 
PANION OF THE DISTINGUISHED SERVICE ORDER, PERSONAL AIDE. 
pz-Camp to His Masusry tam Kine, High COMMISSIONER FOB 
Soutnm. AFRICA. AND GOVERNOR-GENERAL AND COMMANDHR-IN- 
CHIEY IN AND OVER THE Union oF SourTH AFRICA, 7 

No. 209, 1924. 

REBATE OF CUSTOMS DUTIES ON CERTAIN COMMODITIES. 

Wuereas by section nine of the Customs and Excise Duties Amend- 
ment Act, 1924, the Governor-General may by proclamation in the 
Gazette declare that, subject to regulations set forth in such proclamation, 

‘there may be allowed a rebate of the whole or any part of the customs 
duties that would otherwise be’ payable under the Customs Tariff Act, 
1914, or any amendment thereof, on the articles enumerated hereunder, 
on first importation or when taken out of bond, ViZ.t— *. 

(a) .rubber, yarns and boiled linseed oil, for use in the manufacture 

of rubber and rubber goods; OO .. 

{b) black padding, and cap peaks cut to shape, for use in the hat 
_and cap manufacturing industry ; 

(e) turpentine, natural or synthetic, for use in the manufacture 

_of paints, varnishes and polishes ; : 

(d) sodium sulphide, for use in thé flotation process for the con- |. 
centration of ore; 

(e) eastor oil and raw. linseed oil, imported: in bulk, for use in the 
soap-making industry ; 

(f) linseed oil, linsidol, and similar substitutes for linseed . oil, 

imported in bulk for use in the manufacture of paints for resale ; 

(g) batching oil and ingredients therefor for use in the manitfacture 

“of rope and binder twine ; , 7 

(h) ginger in brine or syrup for the manufacture of crystallized 

ginger ; : 

(4) stoving varnishes, and lacquers, imported in bulk for use in 

the tin printing industry; : ‘ 

(7) steel drums for use as containers of South. African spirits ex- 

‘ported from the Union ; 

(k) wine casks (matured second-hand) of a capacity of not more 

than sixty-five liquid gallons imported for the purpose of 

maturing spirits distilled under the provisions of section six 

; of the Wine and Spirits Control Act, 1924 (Act.No. 5 of 1924) ; 

(1) appointments and uniforms imported by or on behalf of a 

boys’ brigade. 

Now THEREFORE under and by virtue of the powers vested in me 

as aforesaid, I do hereby declare, proclaim and make known thet on 

and after the date of the first publication of this my proclamation in 

the Gazette the rebates of duty as set forth hereunder shall be allowed 

subject to the subjoined regulations :— 

REBATE REGULATIONS. | 

1. Rubber, yarns, and boiled linseed oil for use in the manufacture 

of rubber and rubber goods : : 

A rebate of the whole duty shall be allowed on rubber, and a 

rebate equivalent to seventeen per cent. ad valorem shall be allowed 

on yarns and boiled linseed oil, when imported or taken out of 

bond: by a manufacturer of rubber or rubber goods, on a declaration 

by the manufacturer that such rubber, yarns or boiled linseed oil 

are to be used by him solely in the making of rubber or. rubber 

goods, and on an undertaking in writing by him that if any portion 

of such rubber, yarn or boiled linseed oil is sold or otherwise used 

or disposed of, the whole of the duty rebated. will be paid forthwith 

to the Commissioner of Customs. 

2. Black padding, and cap peaks cut to shape, for use in the hat 

and cap manufacturing industry : : 

A rebate of the whole duty shall be allowed on black padding, 

and cap peaks cut to-shape, when imported or taken out of bond 

by a manufacturer of hats and caps, on a declaration by the manu- 

facturer that such padding or peaks are to be used by him solely 

in the making of hats and caps, and on an undertaking in writing 

by him that if any portion of such padding or peaks is sold or other- | 

wise used or disposed of, the whole of the duty rebated will be paid 

forthwith to the Commissioner of Customs. / 

$. Turpentine (natural or synthetic) for use in the manufacture of 

paints, varnishes and polishes : 

A rebate equivalent to seventeen per cent. ad valorem shall be 

allowed on turpentine (natural or synthetic) when imported or 

taken out of bond by a manufacturer of paints, varnishes or polishes, 

on a declaration: by the manufacturer that such turpentine is to 

be used by him solely in the making of paints, varnishes or polishes, 

and on an undertaking in writing by him that if any portion of such 

turpentine is sold or otherwise used or disposed of the whole of the ~ 

duty rebated will be paid forthwith to the Commissioner of Customs. 

4. Sodium sulphide for use in the flotation process for the concentra- 

tion of ore: 

: (i) A rebate of the whole duty shall be allowed on sodium sulphide 

when imported or taken out of. bond for use as a reagent in the 

flotation process for the concentration of ore, on a declaration by 

the importer that the sodium sulphide will be used solely as 4 |. 

reagent in the flotation process for the concentration of ore, and 

om an undertaking in writing by him that if any portion of such   

’ 
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PROKLAMATIE. 
Van Generast-Masoorn Zisn EXcELLENTIE DE HOOGEDELACHTBARE 

“pe Graar van ATHLONE, GROOTKRUIS RIDDER van Muxst EDEL- 
ACHTBARE Batu ORD,’ GroorKRuis RIppER vAN pe Muzst 
ONDERSCHEIDEN ORDE VAN ST. MIcHAEL EN St. GEORGE, GRoort- 
kRUIS RIDDER VAN DE KONINKLIKE VIcroRIA ORDE, RIDDER 
VAN DE ONDERSOHEIDENE Dienst OrpE, PERSOONLIKH AIDE- 
pE-Camp van Zin Masesteir pE Konrine, Hoc, KoMMissaRis 
voor ZuIp-AFRIKA EN GOEVERNEUR-GENERAAL EN OPPERBEVEL- 

_ HEBBER IN EN OVER DE UNIE.VAN. ZUID-AFRIKA. --. ~~ - 

No. 209, 1924.7 , 

KORTING VAN DOEANERECHTEN OP ZEKERE HANDELS- 
. ARTIKELEN. 

NaprmAau bij artikel negen van de Doeane en Aksijnsrechten Wijzi- 
gingswet, 1924, de Goeverneur-generaal bij proklamatie in de Staats- 
koerant kan verklaren dat met in achtneming van de regulaties. opge- 
nomen in zulke proklamatie, een terugbetaling of korting van het 
geheel of een gedeelte van de doeanerechten toegestaan kan worden 
die anders betaalbaar zouden zijn krachtens de Doeanetarief Wet, 1914, 
of een wijziging daarvan, op de artikelen hieronder genoemd bij eerste 
inklaring of wanneer uit het doeane verband gelost, nl.:. . 

(a) rubber, draad en gekookte lijnzaadolie, voor gebruik bij de 
vervaardiging van rubber, en rubbergoederen ; 

(b) zwart vulsel en pet kleppen in vorm gesneden, voor gebruik 
- bij de nijverheid van vervaardiging van hoeden en petten ; 

(c) terpentijn, natuurlike of synthetiese voor het gebruik in de ver- 
vaerdiging van verven, vernissen en \politoeren.; . 

(d) sodium ‘sulphiede, voor het gebruik in het flotatie proces voor 
de koncentratie van kwarts ; - . 

(e) kasterolie en rauwe lijnzaadolie, ingevoerd in massa, voor he 
gebruik in de zeep fabrikage ; : 

-(f )lijnolie, linsidol, en dergelijke substituten voor lijnolie, inge- 
voerd in massa, voor het gebruik bij de-fabrikage van verven 
voor wederverkoop ; . 

(g) smeerolie en bestanddelen.daarvan voor gebruik in de fabrikage 
van touw en bindtouw ; - OS 

(h) gember in zoutwater of siroop voor de fabrikage van gekristali- 
_ seerde gember ; . 
(4) bak vernissén en verlakken, ingevoerd in massa, voor gebruik 

in de tin druk nijverheid ; , 

(j)stalen vaten voor het gebruik als bevatters van Zuid-Afri- 

 kaanse. spiritualién uitgevoerd uit de Unie ; . 
(k) wijnvaten (belegen tweedehand) van een inhoud van niet 

_meer dan vijf en zestig gallons ingevoerd met het doel om 
‘spiritualién gedistilleerd overeenkomstig de bepalingen van 
artikel zes van de Wet op de Kontréle over Wijn en Spiritualién, 

1924 (Wet No. 5 van 1924), te beleggen ; a 
(2) uitrustingen en uniformen die ingevoerd worden door of ten 

behoeve van een jongenskorps. . 

Zo 1s HET Dav krachtens en bij machte van de bevoegdheden aan 

mij verleend als voorzegd ik mits deze verklaar, proklameer en bekend 

maek dat vanaf en na de datum van de eerste publikatie van deze 

mijn proklamatie in de Staatskoerant, de kortingen hieronder vermeld . 

toegestaan zullen worden met in achtneming van de volgende regulaties. 
pe 

KORTING REGULATIES. 

1. Rubber, draad en gekookte lijnzaadolie, voor gebruik bij de ver- 

vaardiging van rubber, en rubbergoederen : : Lo, 

Ben korting van het gehele recht zal toegestaan worden op 

rubber, en een korting gelijkstaande met zeventien percent ad 

valorem zal toegestaan worden op draad en gekookte lijnzaadolie, - 

indien ingevoerd of wanneer uit het doeane verband gelost door een 

fabrikant van rubber of rubbergoederen, na een verklaring door de 

fabrikant dat zulke rubber, draad of gekookte lijnzaadolie door 

hem gebruikt worden uitsluitend bij de fabrikage van rubber of rub- 

bergoederen, en nadat hij zich schriftelik verbonden heeft dat indien 

een gedeelte van zulke rubber, draad of gekookte lijnzaadolie 

verkocht of anders gebruikt of van de hand gezet wordt, de gehele 

doeanekorting onmiddellik aan de Kommissaris van Doeane be- 
taald zal worden. 

2. Zwart vulsel en pet kleppen in vorm gesneden, voor gebruik bij 

de nijverheid van vervaardiging van hoeden en petten: 

Een korting van het gehele recht zal toegestaan worden op awart 

vulsel en pet kleppen in vorm gesneden, indien ingevoerd of wan- 

neer uit het doeane verband gelost door een fabrikant van hoeden 

en petten, na een verklaring door de fabrikant dat zulk vulsel of 

Ideppen door hem uitsluitend gebruikt worden bij het maken van 

hoeden en petten, en nadat hij zich in geschrifte verbonden heeft 

dat indien enig gedeelte van zulk vulsel of kleppen verkocht of anders 
gebruikt of van de hand gezet wordt, de gehele doeanekorting 
onmiddellik aan de Kommissaris van Doeane betaald zal worden. 

. 8. Terpentijn, natuurlike of synthetiese, voor gebruik in de fabrikage 

van. verven, vérnissen en politoeren : “ : 

Een korting gelijkstaande met zeventien percent ad valorem zal 

_ toegestaan worden op.terpentijn (natuurlike en synthetiese) indien 
-ingevoerd of uit het doeane verband gelost door een fabrikant 
van verven, vernissen of politoeren, na een schriftelike verklaring 

van hem dat indien enig gedeelte van zulke terpentijn verkocht . 
of anders gebruikt of van de hand gezet wordt, de gehele doeane:- 
korting onmiddellik aan de Kommissaris van Doeane betaald zal 
worden. 

4, Sodium sulphiede, voor het gebruik in het flotatie proces voor de - 
koticentratis van kwarts: 

(i) Een korting van het gehele recht zal toegestaan worden op 
sodium sulphiede indien ingevoerd of uit het doeane verband 
gelost voor gebruik als een reageermiddel in het flotatie proces 
voor de koncentratie van kwarts, na een verklaring door de invoerder 
dat de sodium sulphiede uitsluitend gebruikt zal worden als een 
reageermiddel.in het flotatie proces voor de koucentratie van kwarts 
6n nadat hij zich schriftelik verbonden’ heeft dat indien een ge-
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sodium sulphide is ‘sold or otherwise. used or disposed of, the whole 
of the duty rebated will be paid forthwith to the Commissioner 
of Customs. : 

(ii) The imnporter shall keep in a book in the form approved by 
the Commissioner of Customs.a record of the particulars of receipts |- 
and disposals of all such sodium sulphide, which book shall be 
open for inspection by an officer of customs at any time.. - 

5. Castor oil and raw linseed oil for use in the soap-making industry : 
A rebate of the whole duty shal! be allowed on castor ofl in bulk, 

and a rebate equivalent to seventeen per cent. ad valorem shall 
be allowed on raw linseed oi] in bulk, when imported or taken-out 

_of bond by a manufacturer of soap, on a, declaration by the manu- 
“ facturer that such oils are to be used by him solely in the making 

of soap, and on an undertaking in writing by him that if any portion 
of such oils is sold or otherwise used or disposed: of, the. whole of 
the duty rebated will be paid forthwith to the Commissioner of 
Customs. : . - - 

6. Linseed. oil, linsidol, and similar substitutes for linseed’ oil, for 
use in the manufacture of paints for resale : 

A rebate equivalent. to seventeen per cent. ad valorem shall be 
allowed on linseed oil, linsidol and similar substitutes for linseed 

_ oil, in bulk, when imported or taker out of bond by a manufacturer 
. of paints, on a declaration by the manufacturer that: such linseed 

oi), linsidol or substitute for linseed oil is to be used by him solely 
in the making of paints for the purpose of resale, and on an under- 
taking in writing by him that if any portion of such oils is sold or 
otherwise used or disposed of, the whole of the duty rebated will 
be paid forthwith to the Commissioner of Customs. ~ 

__7. Batching oil and-ingredients therefor, for use in the manufacture 
of rope and binder: twine : . 

A rébate of the whole duty shall be allowed on batching oil and 
- ingredients therefor when imported or taken out of bond by a 
’ * manufacturer of rope or binder twine, on a declaration by.the manu- 

facturer that such oil or ingredients therefor are to be used by him 
solely in the making of rope or binder twine, and ou an undertaking 
in writing by him that if any portion: of such oil or ingredients js 
sold or otherwise used or disposed of, the whole of the duty rebated 
will be paid forthwith to the Commissioner of Customs. 

8. Ginger in brine or syrup for the manufacture of crystallized ginger : 

A rebate of two, pence per Ib. when duty’is payable according 
to the weight, or twenty per cent. ad valorem when duty is payable 
on the value, shall be allowed on ginger in brine or in. syrup’ when 
imported or taken out of bond by a manufacturer or confectionery, 
on a declaration by the manufa¢turer that such ginger is to be used 
‘by him solely-in the making of crystallized ginger, and on an under- 

_ taking in writing by him that if any portion of such ginger is sold 
or otherwise used or disposed of, the whole of the duty rebated will 
‘be paid forthwith to the Commissioner of Customs. . 

' 9, Stoving Varnishes and lacquers for use in the tin-printing industry : 
A rebate of the whole duty shall be allowed on stoving varnishes 

and lacquers, in bulk, when imported or taken out of bond by a 
manufacturer of tinware, on a declaration by the manufacturer 
that such varnishes or lacquers are to be used by him solely in the 
printing of tinware, and on an undertaking in writing by him that 
if any portion of such varnishes or lacquers is sold or otherwise used 
‘or disposed of, the whole of the duty rebated will be paid forthwith 

+ -to.the Comynissioner of Customs. : . 

“10; Steel drums for use as’ containers of South Atrican spirits ex- 
ported from the Union ¢ © : , 

(i) A rebate of the whole duty shall be allowed on steel drums 
when imported or taken out of bond for use as containers of South 
African spirits for export from the Union, on a declaration by the |. 
importer that such drums will be used solely for the purpose of 
‘expoxting South African spirits from the Union, and on an ‘under- 
taking in writing by him that if any of the said drums are sold or 
otherwise uséd or disposed of, or that the said drums are nor ex- 
ported as containers of South’ African spirits within a period of 
six months from the date of first importation, the whole of the duty | 
rebated will be paid forthwith to the Commissioner of Customs. - 

(ti) The importer shall keep in a book in the form approved by 
the Commissioner of Customs a record of the particulars of receipts 

’ and disposals of all such drums, which book shall be open for in- 
' spection by an officer of customs at any time. . 

‘ll. Wine casks (matured second-hand) for the purpose of maturing 
spirits. distilled under the provisions of section. sia of the Wine and 
Spirits Control Act, 1924; , 

{i} A-rebate of the whole duty shall be allowed on matured 
second-hand wine casks, approved under section siz of the Wine 
and Spirits Control Act, 1924, and being of a capacity of not more 

_ than sixty-five liquid gallons, when imported or taken out of bond 
’ for the purpose of maturing spirits distilled under the provisions 

‘of section siz of the Wine and Spirits Control Act, 1924, on a declara- 
tioh by’ the importer that such casks will be used solely for the 

“ purpose of maturing spirits ‘distilled under tho “provisions of the 
‘said Act, and-on an undertaking in writing by him that if atiy of 

‘ ‘such casks aré sold or otherwise used or disposed of, the whole of   

‘deelte van zulke sodium ‘sulphiede -verkocht of anders gebruikt 
of van de hand gezet wordt, de gehele doeanekorting onmiddellik 
aan de Kommissaris van Doeané betaald zal worden. 4 

_'. (ii) De _invoerder moet in een ‘boekin de vorm goedgekeurd 
door de Kommissaris van Doeane eet dantekening houden van de 
biezonderheden van ontvangsten ‘ en vandehandzettingen van 
alle zulke’'soditmn sulphiede ;‘ welk book te eniger tijd door eon 

. doeanebeambte geinspekteerd -zal Inuinen worden. | 

5, Kasterolie en rauwe lijnzaadolie voor het gebruik in de zeep fabri- 
kage : . : LO : . : 

Een korting van het gehele recht zal toegestaan worden op 
kasterolie in massa, en een korting gelijkstaande met zeventien 
percent ad valorem zal toegestaan. worden. op rauwe lijnzaadolie, 
‘in-.massa, indien ingeveerd of uit het doeane verband gelost door 
een fabrikant van zeep na een verklaring door de fabrikant dat 
zilke olicén uitsluitend door hem gebruikt in de fabrikage van zeep 
zullen worden en nadat hij zich schriftelik. verbonden heeft dat 
indien enig gedeelte van zulke olieén verkocht of anders gebruikt 
of van de hand gezet wordt, de gehele doeanekorting onmiddellik 
aan de Kommisseris van Doeane betaald zal worden. : 

§. Lijnzaadolie, linsidol, en dergelijke substituten voor lijnzaadolie 
voor het gebruik bij de fabrikage van verven voor wederverkoop : 

‘Ken* ‘korting’ gelijkstaande met zeventien percent ad valorem 
_ Zeal toegestaan worden op lijnzaadolie, linsidol en dergelijke substi- 

- tuten voor lijnzaadolie, in massa, indien-ingevoerd of uit het doeane 
verband gelost door een fabrikant van verven, na een verklaring 
door de fabrikant dat sulke lijnzaadolie, linsidol of substituut 
voor bjnzaadolie door hem uitsluitend gebruikt zullen worden bij 
de fabrikage van verven. voor doeleinden van wederverkoop, en 
nadat hij zich schriitelik verbonden heeft dat indien enig gédeelte 
van zulke olieén verkocht of anders gebruikt of van de hand. gezet 
wordt, de gehele doeanekorting onmiddellik aan de Kommissaris 
van Doeane terugbetaald zal worden. : 

‘7, Smeerolie en bestanddelen daarvan voor gebruik in de fabrikage 
van touw en bindtouw : 

Een korting van het gehele recht zal toegestaan worden. op 
smeerolie en bestarniddelen daarvan indien ingevoerd of uit het 
doeane verband gelost door een fabrikant van touw en bindtouw 
na een verklaring door de fabrikant dat zulke olie of bestanddelen 
daarvan door hem uitsluitend gebruikt zullen worden in dé fabrikage 
van touw' en bindtouw, er nadat hij zich schriftelik verbonden 
heeft dat indien enig gedeeite van zulke olie of bestanddelen ver- 
kocht of anders .gebruikt of van de hand gezet wordt, de gehele 
doeanekorting onmiddellik aan de Kommissaris van Doeane betaald 
zal worden. . . / 

8. Gember in zoutwater of siroop voor. de fabrikage van gekristali- 
seerde gember : . : 

Een korting. van twee pence.per lb. zal, indien het recht betaal: _ 
baar is op het gewicht, of twintig percent ad valorem indien het 
recht betaalbaar is op de waarde, toegestaan worden op-gember in 

. zoutwater of in siroop indien ingevoerd of uit het doeane verband 
gelost door een fabrikant van suikergoed na een verklaring door de 
fabrikant. dat-zulke gember door-hem uitsliitend zal worden go- 

- bruikt.in de fabrikage van gekristalliseerde gember, en -nadat hij 
zich schriftelik verbonden heeft dat indien enig gedeelte-van zulke 
gomber verkocht of anders gebruikt of van de hand gezet wordt, | 
de gehele doeanekorting onmiddellik aan de Kommissaris van 
Doeane betaald zal worden. 

9. Bak vernissen en verlakken voor gebruik in de tin druk nijverheid 4 
Een. korting van het gehele recht zal toegestaan warden op bak 

-vernissen en verlakken, in massa, indien i ngevoerd of uit het doeane 
verband gelost’ door ‘een fabrikant van tinnen goederen, na cen 
verklaring door de fabrikant dat zulke vernissen of verlakken door 
hem uitsluitend ‘gebruikt’ worden bij de fabrikage van tinnen 
goederen, nadat hij zich schriftelik verbonden heeft dat indien enig 
gedeelte van zulke vernissen of verlakken verkocht of anders go- 
bruikt of van de-hand gezet zullen worden, de gehele doeanekorting - 
onmiddellik aan de Kommissaris van Doeane betaald zal worden. 

10, Stalen vaten voor het gebruik als: houders van Zuid-Afrikaanse 
spiritualién uitgevoerd uit de Unie: 

(i) Hen korting van het gehele recht: zal toegestaan worden op 
stalen vaten indien ingevoerd of uit het doeane verband gelosti 
voor het gebruik als houders van Zuid-Afrikaanse spiritualién voor 
uitvoer uit de Unie, na een verklaring door de invoerder dat zulke 
vaten ‘uitsluitend voor het doeleinde van de uitvoer van. Zuid- 

| Afrikaanse spititualién uit de Unie gebruikt. cullen worden, nadat 
hij schriftelik verbonden heeft dat indien enig gedeelte van de 
gencemde vaten verkocht of anders gebruikt of van de hand gezet 
worden of dat de gencemde vaten niet uitgevoerd worden: als 
houders van Zuid-Afrikaanse spiritualién binnen- cen tijdperk van 
zes maanden vanaf de datum van de eerste inklaring, de gehele 
doeanekorting onmiddellik aan de Kommissaris van Doeane betaald 
zal worden: Lot . 

(ii) De invoerder moet in een boek in de vorm te worden goedge- 
keurd door de Kommissaris van Doeanc aantekenen de biezonder- 
heden van de ontvangsten en vandehandzettingen van alle zulke 
vaten, welk boek ter inzage zal lipgen van een doeanebeambte. 

11. Wijn vaten (belegen. tweedehand).voor het doeleinde gedistilloorde 
spiritualién overeenkomstig artikel zes van de Wet op de Kontréle over 
Wijn em Spiritualién, 1924, te beleggen : : 

fi) Een korting van het gehole recht zal toegestaan. worden op 
belegen tweedehandse wijn vaten, overeenkomstig artikel zes van 
de Wet op de Kontréle over de Wijn en Spiritualién, 1924, goedgo- 
keurd, en van een inhoud van niet meer.dan vijf en-zestig gallons, 
indien ingevoerd of uit het doeane verband gelost voor het doeleinde 
om spiritualién.overeenkomstig de bepalingen van artikel zes van 

_ de Wet op'de Kontréle over de Wijn'en Spiritualién, 1924, te bo- 
. . jeggen na’ een verklaring door de invoerder dat zulke -vaten tit- 

' shutend gebruikt zullei worden vodr hét doeleinde van belezeing 
- _ om spiritualién krachtens de gezegde Wet.en nadat hij zich schrifte. 

‘lik’ verbondeni ‘heeft dat’ indien’ér van’ zulke vaten verkocht of 
“anders gebruikt of van de‘harid gézet“ worden, de gehele ‘docane-
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the duty rebated will bs paid forthwith to the Commissioner of * 

~ Customs. 

(ii) The importer shall cause the casks to be conveyed to and 

stored only in a warehouse approved under section sir of the said 

‘Act, and shall thereafter distinctly and indelibly mark.and number 

each cask with distinctive markings and shall furnish in writing 

fall particulars thereof, as. well as of the premises in which the 

casks are stored, to the nearest customs or oxcise officer. The 

casks shall ba stacked in such manner that the markings can be, 

vealily ascertained at any time. 

(iii) The importer shall keep in a book in the form approved. by 

the Commissioner of Customs a record of the particulars of receipts 

_ and clisposals of all such casks, which book and the premises in which 

the casks ave stored, shall be open for inspection by an officer of 
customs and excise at any time duving working hours. 

12. Appointments ant uniforms imported by or on behalf of-a boys’ 
brigade : ‘ 

(i) A rebate of the whole duty shall be allowed on appsintments 

and uniforms imported by or on behalf of a boys’ brigade on a 

certificate signed by the secretary or offiser ini charge of such brigade 
‘that the articles are intended solely for the use of the members 

of such brigade, and on an undertaking in writing by him that if 
‘any of these articles are sold or otherwise used or disposed of, the 
whole of the duty rebated will ba paid forthwith by ths “brigade 
to the Commissioner of Customs. 

(ii) The secretary or officer in charge above referred to shall 
keep in a book in the form approved by the Commissioner of Customs 

-a vecord of the particulars of receipts and disposals of all such 
appointments and uniforms, which book shall be open for.inspection 
by an. officer of customs at any time. 

13. The manufacturer when applying for. permission to enter under 

rebate of duty any of the articles enumerated in regulations 1 to 3 and 

5 to 9 inclusive shall furnish the Commissioner of Customs with par- 
ticulars of the business carried on by him, the place of manufacture 

ana if any other business is carried on in the premises and by him, the 

nature of such business. Articles under rebate of duty shall be con- 

veyed to and stored only in such premises, and:a record shall be kept 

‘by the manufacturer in a book in the form approved by the Commis- 

sioner of Customs, of receipts and disposals of all such articles, which 
book and premises shall be open for inspection by an officer of customs 
at any time during working hours. 

Any person who fails to comply with the provisions of this proclama- 
tion shall, in terms of section one hundred and sixteen of the Customs 

Management Act, 1913 (Act No. 9 of 1913) be liable to a fine of £300 

and the forfeiture of the goods. , 

GOD SAVE THE KING. 

Given under my Hand and the Great Seal of the Uniow of South 

Africa at ‘Cape Town, this sixth day of September, One thousand Nine 

hunfred and Twenty-four. ‘ . . 

ATHLONE, 

Governor-General. . 

‘By Command of His Excellency the Governor-General-in-Council. 

N.C. HAVENGA. 

DEPARTMENT OF FINANCE. 

The following Government Notice is published for general information. 

e, E. H. FARRER, 

Secretary for Finance. 

Treasury, 
Cape Town. 

No. 1474.) [3 September, 1924. 

CUSTOMS NOTTCE. 

CoNDITIONS GOVERNING IMPORTATION OF CERTAIN MATERIALS FOR 

. , MANUFACTURING PURPOSES. 

It is hereby notified that under the powers conferred by section 

one lunderd and eighteen of the Customs Management Act, 1913, the 

Commissioner of Customs has prescribed the following conditions and 
regulations in connection with the importation of— 

(i) Boot and shoe makers’ grindery, including poplins, backing 

cloth, linings, loopings, bindings, trimmings; cotton, linen 

and silk thread, not elsewhere enumerated; wood heels, 

‘eyelets and hooks; ornaments not elsewhere enumerated ; 

socking paper, fibrok, fibre fillers, bottom fillings, solutions, 

tools, abrasives and crayons ;- . 

(ii) Brass tubes (rough drawn) for use in the manufacture of 

windmill pumps; : 

(iii) Copper gauze for dynamo brushes ; 

fiv) Ferrous and zinc sulphates; Tinseed, castor and whale oil 

fatty acids; turpentine, cresylic acid, green oil, jodine and 

potassium iodine : in buik, for the manufacture of dips, dipping 

powders and other substances for:the destruction - of agri- 

eultural pests ; ; 

(v) Fibreboard, leatherboard, hempite, and similar compositions, 

metal and other frames, wooden hoops, locks, clips, studs, 

handles, swivels, caps, corners, hat.box cones, eyelets, springs, 
  

korting onmiddellik aan de Kommissaris van Dooans bataald, zal 
worden. , 

(ii) De invoerder most de vaten laten vervoeren naar en op; faan 
in een pakhuis goedgekeurd krachtens artikel zes van de gezegde 
Wet en moet daarna duidelik en onuitwisbaar elk vat met afzonder- 
like merken kenmerken en nummeren en aan de naaste doeane- 
of aksijnsbeambte schriftelik de volle biezonderheden daarvan 
verstrekken. zowel als van de plaatsen waarin de vaten opgeslagen 
zijn. - De vaten moeten zo opgepakt worden dat de merken te 
allen tijd gemakkelik vergewist kuanen worden. 

(iii) De invoerder moet in de vorm goedgekeurd door de *Kom- 
missaris van Doeane een boek houden waarin hij de biezonderheden 
van de ontvangsten en‘ vandehandzettingen van alle zulke vaten 
aantekent, welk boek te eniger tijd gedurend diensturen ter inzage 
zal liggen van een doeane en aksijnsbeambte. 

12. Uitrustingen en uniformen die ingovoerd}worden ten behoeve van 
of door een jongenskorps : 

{i) Ben korting van het gehele recht zal toagestaan wo rden 
op uitrustingen en uniformen die ingevoerd worden ten behoeve 
van of door een jongenskorps op een cortifikaat getekend door de 
sekretaris of officier aan het hoofd van zulk korps verklarende 
dat de artikelen uitsluttend voor het gebruik van leden van zulk 
korps en nadat hij zich schriftelik verbonden heeft dat indien enige _ 
van deze artikelen verkocht of anders gebruikt of-van de hand gezet 
worden, de gehele doeanskorbing onmiddellik door het korps Jaan 

_de Kommissaris van Doeans bataald zal worden. 

(ii) De sekretaris of officier aan het hoofd zouls tevoren vermeld 
moet in de vorm goedgekeurd door de Kommissaris van Doeane 
een boek houden waarin hij de biezonderheden van de ontvangsten — 
en vandshanizattingen van alle zulke uitrustingen en uniformen 
aantekent, welk boek te eniger tijd ter inzage zal liggen van cen 
cdocanebeambte. 

‘13. Wanneer de fabrikant aanvraag doet om toestemming tot korting 
van, het doeanerecht op de artikelen vermeld in regtlaties 1 tot en met 
3 en 5 tot en met 9, moet hij aan de Kommissaris van Doeane biezonder- 
heden verstrekken van de bezigheid door hem gedreven, de plaats van 
vervaardiging en of er enig ander bezigheid in zodanige plaats door 
hem gedreven. wordt en de aard van zodanige bezigheid. Geen andere 
artikelen dan-die komende onder korting van doeanerecht zullen ver- 
voerd worden naar en bewaard worden in zodanige perceel en hij. zal in 
een boek in de vorm goedgekeurd door de Kommissaris van Doeane 
aantekening houden van de ontvangsten en vandehandzettingen van 
alle zodanige artikelen, en zulke perceel zowel als de boeken kunnen 
te eniger tijd gedurend de diensturen door een doeanebeambte geinspek- 
teerd worden. 

HAlij die verzuirnt de bepalingen van deze proklamatie na te komen 
wordt gestraft overeenkomstig artikel een honderd en zéstien van de Wet 
op het Beheer van de Doeane, 1913, met een boete van £300 en verbeurd- 
verklarmg van de goederen. . 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

GEGEVEN onder mijn Hand en het Grootzegel van de Unie van Zuid- 
Afrika te Kaapstad dezé Zesde dag van September Ten duizend Negeéen 
honderd Vier en twintig. : 

ATHLONE, 

Goavernsur-za) “aa 

Op last van Zijn Koninklike Hoogheid de Goeverneur-Generaal- 
in-Rade. co 

N.C. HAVENGA. 

DEPARTEMENT VAN FINANCIEN. | 

De volgende Goevernements Kennisgeving wordt ter algemene infor- 
matie gepubliceerd. ‘ 

E. H. FARRER, 

_Sekretaris voor Financieén. 
Thesaurie, 

Kaapstad. 

No. 1474.] [3 September 1924. 

DOEANE KENNISGEVING. 

VOORWAARDEN REGELENDE DE INVOER VAN ZEKERE MAT#RIALEN VOOR 
DOELEINDEN VAN FABRIKAGE. 

Hiermede wordt bekendgemaakt dat bij machte van de bevoegd- 

heden aan mij verleend bij artikel cen honderd en achitien van de Wet 
op het Beheer van de Doeane, 1918; de Kommissaris van Doeane: de 
volgende voorwaarden en regulaties voorgeschreven heeft, betreffende 
de invoer van—— ‘ 

(i) Schoen on laarzenmakers’ benodigdheden insluitende pope 
line, hiel-zeildoek, voeringen, lussen, verbindings matgeriaal: 
garneersel, katoenen, linnen, en zijden draad, niet elders ver- 
meld, houten hakken, hakjes en oogjes; versierselen niet 
elders vermeld; inlegzoolpapier, fibrok, vezelvulsels, Zool / 
en hak, vulsels, schoengom, werktuigen, afschuur middelen 

en krijten;  — : 

‘ 

(ii) Koperen buizen (ruw gegoten) ‘voor gebruik bij de fabrikage 
.van windmolenpompen ; 

(iii) Kopergaas voor dynamo borstels ; 

(iv) TJzer en zink sulfaten; lijnzaad, kasterolie en walvistraan: 
vetzuren ; terpentijn, cresyliezuut, groenolie, iodine en potas- 
sium iodide; in massa, voor de fabrikage van dipstoffen, 
dippoeders en andere stoffen om landbouwplagen uit te roeien ; 

_ (v) Geperst haut, geperst leer, geperste hennep en andere kompo 
sities, metalen en andere geraamten, houten hoepels, sloten, 
knippen, knoppen, handvatsels, wervels, kappen, hoekbeslagen,



. xi UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 67H SEPTEMBER, 1924, 
’ 

buckles, rings, and other metal fittings, webs and webbing, | 
‘ seab linen, painted canvas, painted hessian, -willesden greon 

cloth and stiffening paper, saddle serge, and saddle felt : for- 
use in the mantfacture of bags and trunks, lewgings, belts and 
straps, and harness and ‘sacdlery ; ue 

(vi) Hinges, locks and keys, eseutcheons, handles, castors, webbing, 
studs and binding, metal parts of blind rolle?s, and twisted 
seagrass: for use in the furniture manufacturing industry : 

(vii) Leads, white and red, dry or ground in oil, and lithopone : 
‘in bulk, for use in the manufacture of paints for resale ; |. 

_(viii) Oxides, namely : cobalt, copper, iron, tin and zinc,-and-earth 
pigments (dry): in bulk for manufacturing -purposes; 

(ix) Shirting,. buttons and pyjama girdles for the-shixt and pyjama. . 
making industry, provided thay are imported direct by a- 

and employ not less than ten operatives ; 
manufacturer who must be Heensed under the Factory ‘Act |. 

2 €x) Steel eyelets and rings for the manufacture of pressed steel: 
ware. ; cs . 

(xi) Tent rings, brass eyelets, hooks and eyes, and” webbing, for: 
use in the manufacture of canvas goods’ by ‘manufacturers 

. thereof; - 2 

” (xii) Terminals, plugs, and other metal parts, ‘insulators,’ glass 
tubes, dolls, composition pitch, ceresin wax and excelsior 
salts : for the manufacture of. dry batteries} | , 

' under items 82 (2), 83 (3),.91 (2), 98 (1), 98 (2), 105 (3), 111 (2), 
. _ . 118 (4), 130 (2), 183 (2), 186 (2) and 136 (3) respectively in 
“Class IV.—Parts I. and. II, of the Schedule to the. Customs 

and Excise Duties Amendment Act, 1924 — : . 

' 1. Every importer when applying for. permission to enter any 
of the articles specified in items 82 (2), 88 (3), 91 (2), 

_ 98 (1), 98 (2), 105 (3), LIE (2), 118 (4), 180 (2), 133 (2). 
136 (2)-and 136 (3) of the Customs Tariff shall, on. first 

- importation or on removal thereof from a~ bondéd - ware- 
-house,.cleclare on the customs bill of entry that such articles 
“are to be used solely for the purposes specified therein, 
for example, boot and. shoe makers’ grindery, for use in 
the manufacture of footwear: fibreboard, for use in ‘the 
manufacture of trunks. - ve : 

-2, The manufacturer shall,’ before delivery is taken, enter 
into’ a bond with sufficient surety and to an amount of 
not Jess than £100, that such articles will be used solely 

- for the purpose specified in the respective tariff item, 
~ and if not ‘so used, that duty at-thé full rate otherwise 

leviable ‘shall be ‘paid. : 

eo
 - The importer who is not himself a manufacturer shall, 

before delivery is taken, likewise enter into a. bond with 
sufficient surety and to an amount of not less than £100, 
that such articles will be sold’ only to a” manufacturer 
or person who has entered into a bond, ‘and if -not so sold 
that duty at the full rate otherwise leviable shall be paid. 

4. The importer shall keep a stock book in the form approved 
by the Commissioner of Customs showing full particulars 
of all receipts and disposals and in such manner that 
the articles entered for the purposes abovementioned can 

“be readily accounted for to the satisfaction of the proper 
officer of customs. . 

customs, provide a properly secured store for storage 
of such articles, and shall provide at his own expense 
such necessary fastenings as will permit the store being 
locked with a customs lock, - Fo 

6. In cases where the manufacturer is not himself the importer, 
he shall likewise conform to the conditions set forth in | 
paragraphs four and five hereof. 

: The books of the importer and of the manufacturer and the 
premises on which the manufacture is carried on and in 
which the goods are stored, shall be open for inspection 
at any time during working hours by a duly authorized 
officer of customs ; and should it be deemed necessary at 
any time to retain an officer on the premises for any period 
for supervision, the usual charge for special attendance 
of a customs officer shall be paid by the manufacturer. 

SI
 

8. Any regulation. or condition contained in Government Notice 
No. 1401 of 1923 that is in conflict with thé provisions 
of this notice is repealed from the date of the publication 
of this notice. , - 

Warning.—Any person who fails to comply with the provisions of 
this notice shall, in terms of section one hundred and sidteen of the 
Customs Management Act, 1913, be liable to a Ane of £300, and the 
forfeiture of the goods. . ; : 

  

5. The importer shall, if required by the proper officer of ; 

  

hoedendooskegels, oogjes, veren, gespen, ringen, en andere 
metalen monteringen, geweven banden, zetel linnen, geverfd 
zeildoek, geverfde hessian, willesden groendoek en versterkings 
papier, zadel serge en zadel vilt; voor gebruik in de fabrikage 
van. valissen en koffers, kamasten, gordels en riemen, .en-zadel 

_ en tuigen makerij : / o 
(vi) Scharnieren, sloten en sleutels, schilden, handvatsels, wieltjes,- 

geweven, band, knoppen en banden, metalen monteringen 
roliers voor rolgordynen, en gedraaid zeegras, voor gebruik 
in de meubel fabrikage : , 

(vii) Lood, wit en rood, droog of gemalen in olie, en lithopone ; 
- in massa, voor gebruik in.de fabrikage van verven voor-wedler. 
‘verkoop ; | 

(viii) Oxydes, namelik ; kobalt, koper, ijzer, tin en zink, en minerate 1 . . a . : Ck verfstof (droog); im roassa, voor fabrieksdoeleinden. ; 
. (ix) Hemdstoffen, knopen en pyjama - gordels ‘voor gebruik in, 

de hemden en pyjama fabrikage mits direkt door de fabrikant 
ingevoerd, die gelicentieerd moet wezen onder de Fabriekswet. 
en niet minder dan tien personen in dienst. heeft ; 

'(x).Stalen oogjes, en ringen voor de fabrikage van geperst staal- 
werk ; : oe - | 

(xi) Tentringen, koperén oogjes, en haken en ogen, en geweven - 
band, voor gebruik in de fabrikage van zeildoek goederen door 
de fabrikanten daarvan ; 

(xii) Hindsluitings, proppen en andere metalen delen, isolators, 
glazen buizen, “ dolls,”? kompositie pik, ceresinwas, en. excelsior- 
zouten, voor de fabrikage van droge batterijen ; : . 
onder hummers 82 (2), 83 (3), OT (2), 98 (1), 98 (2), 105 (3), ° 
111 (2), 118 (4), 180 (2), 133 (2), 136 (2) en 136 (3) respektievelilc 
in*klasse IV—-Delen I en II van de Bijlage van dé Doeane- en: 
Aksijnsrechten Wijzigings Wet, 1924 :-— : 

_1. Elke invoerder moet wanneer hij aanvraag. doet om toe” 
' . stemming tot inklaring van artikelen genoémd in 82. (2) 

$3 (3), 91 (2); 98-(1), 98 (2), 108 (3), 1L1 (2), 118 (4), 130 
(2), 133 (2), 186 (2). en 186 (3)-van het Doeanetarief bij 
de eerste invoer of bij verwijdering daarvan uit, een entrepot. 
op. het invoerbiljet, verklaren.dat die artikelen uitsluitend 

’ bestemd zijn voor de daarin vermelde doeleinden bijvoor- 
-beeld: schoenen en laarzenmakers’ -benodigdheden voor 

. gebruik bij de fabrikage van. schoeisel; geperst hout, voor 
gebruik in de fabrikage van koffers. . : 

bd
 

De fabrikant moet, voor aflevering geschikt, zekerhéid 
stellen met voldoende borgtocht en tot een bedrag van niet 
minder dan £100, dat zodanige artikelen uitsluitend ge- 
bruikt zullen worden voor het doeleinde gespecificeerd in’ 
het respektieve tarief nummer, en indien niet zo pebruikt, 
dat het volle invoerrecht anders hefbaar, zal worden betaald, 

3. De invoerder die niet zelf een fabrikant is, moet voor afleve- 
ving geschiedt insgelijks zekerheid stellen met voldoends 
borgtocht en tot een. bedrag van niet minder dan £100, 
dat zodanige artikelen slechts verkocht zullen. worden 
aan eeh. fabrikant-of.persoon die zekerheid gesteld heeft 
en indien niet zo verkocht dat het volle invoerrecht anders 
hefbaar, betaald zal worden. ~ . 

4. De invoerder moet eon voorraadboek. houden in de vorm: 
te worden goedgekeurd door de Kommissaris van Doeane 

- aantonende volle biezonderheden van alle ontvangsten. en. 
alzet en op zodanige wijze dat gemakkelik verantwoording 
kan geschiedt ter bevrediging van de bevoegde ddoeane- 
beambte van cle artikelen ingeklaard voor bovengenoemds 
doeleinden. : 

5. De invoerder moet wanneer zulks van hem verlangd wordt. 
door de bevoegde doeariebeambte een pakhuis verkrijgen. 
dat behoorlik toegemaakt kan worden. voor de stapeling 
van zodanige artikelen en moet, op ziju eigen kosten het 
pakhuis voorzien van zodanige sluitingsmiddelen, dat het 
‘pakhuis met een doeaneslot kan gesloten worden. 

G..In gevallen waar de fabrikant niet zelf de inveerder is, 
moet hij insgelijks véldoen aan de voorwaarden uiteen- 
gézet in: paragrafen vier en vijf hiervan. 

- De boeken van de invoerder en van de fabrikant en de 
percelen. waar de fabrikage plaatsvindt en waarin de 
goedereh gestapeld zijn, aullen openstaan voor inspektie 
te eniger tijd, gedurende werkuren door een behoorlik’ 
geautoriseerde doeanebeambte, en ingeval het te eniger 
tijd nodig geacht wordt om een beambte gedurende eniger 
tijd op de percelen te doen blijven voor het doeleinde van 
toezicht te houden, moeten de gewone kosten voor speciale 
dienst van een doeanebeambte door de fabrikant betaald 
worden. . 

8. Alle régulaties of voorwaarden vervat in Goevernements: 
Kennisgeving No. 1401 van 1923, die in strijd zijn niet 
de bepalingen van deze Kennisgeving worden vanaf de 
datum van publikatie van deze kennlisgeving herroepen. 

Waarschuwing,—Hij die verzuimt de bepalingen van deze kennis- 
geving na te komen wordt gestraft overeenkomstig artikel een honderd 
en zestien van de Wet op het Beheer van de Doeane, 1913, met een boete 
van £300 en de verbeurdverklaring van de goederen. ‘ 
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