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PROCLAMATION 
By Masor-Genenat Hig Excennency tou Rigut Hoxovunaste THE 

Ean. or ATHLONE, Knicut Granp Cross or tre Most Honoun- 
ABLE ORDER or THE Batu, Extent Granp Cross or THR Moat 
DistinaureHep Ogper or St. Micttarn asp St. Groner, Knieut 
Granp Crosg or THE RovYan Viororman Orpen, Companion oF 
THE DistincuisHep Senvior Orpen, Persona. ArpE-pr-Oame 
vo His Maresty tae Kine, Hian Cosmissionen ror Soutu 
Arrioa, anp Govennor-GENERAL anp ComMaNDER-IN-COIEE IN 
AND OVER THE Union or Sour Arrica. 

* No. 271, 1924.] 
WITHDRAWAL OF THE DUMPING DUTY ON WRAPPING- 

PAPER IMPORTED INTO THE UNION FROM CANADA 
AND SWEDEN. 

Whereas by my Proclamation No. 212 of 1924, I did under and 
by virtue of the powers vested in me under sub-section (1) of 
section cight of the Customs Tariff Act, 1914 (Act No. 26 of 1914) 
as amended by section twelve of the Customs and Excise Duties 
Amendment Act 1928 (Act No. 23 of 1923), declare, proclaim and 
make known that from and after the dante of the publication of 
the Proclamation aforesaid in the Guzette there should be charged. 
levied, collected, and paid on wrapping-paper imported into the 
Union from Canada and Sweden in original mill wrappers or in 
sheets or in rolls, weighing not less than thirty pounds per ream 
of 480 sheets at a size of 29 inches by 45 inches or its equivalent, 
a special customs or dumping duty equal to the difference between 
the price at which wrapping-paper of a like grade or quality is 
sold far home consumption as aforesaid in Canada or Sweden, as 
the case may he, plus the free on board charges, and the selling 
price free on board to the importer in the Union: provided that 
the special customs or dumning duty shall not in anv case exceed 
twenty-five per cent. ad valorem; 

And whereas it has now been made to appear to me that the 
necessity for the exercise of the aforesaid power is no longer 
necessary 5 

Now, therefore, I do hereby declare, proclaim and make known 
that from and after ihe date of the piblication’ of this my Pro- 
clamation in the Gazette the provisions of my Proclamation No. 
212 of 1924 shall eunse to have foree and effect. 

  

  

Gop Save tar Krxc. 

Given under my Hand and the Great Seal of che Union of- 
South Africa, at Pretoria, this Seventh day of November One 
thousand Nine hundred and Twenty-four. 

ATHLONE, 
Governor-General. 

By Command of His Excellency the 
Governor-Generai-in-Council. 

‘ N.C, HAVENGA. 

Printed and published at the Government Printing and Stationery 
Office, Pretoria, 

23 , 

  

Alle Proklamaties, Goevernements en Algemene Kennisgevingen, 
gepubliceerd voor de eerste keer, worden gemerkt met een xe in. 
de Enkerhoek van boven. 

PROKLAMATIE 
  

Van Generaat-atasoon Zin ExcenLentie be HoocrDe.sacnHTEane DE 

Grasr VAN ATHLONE, GnooTERuis Rroprr van pe Mrrst Enrr- 
ACHTBARE BatTHoupe, Gnoorknuis Rrpver van .pe ALEEST 
ONDERSCHEIDEN OnpE van St. Micwarn en St. Georce, Groot- 
kKrvuIs Ripper van DE Koninunrxe Victorta Orne, Ripper van 
DE ONDERSONEIDEN Dienstorpr, Persoonticn <AIDE-DE-CaMe 
van Zun Masesterr pe Kontnc, Hock Komsissarnis voor Zu1b- 
APRIKA EN GoEVERNEUR-GENERAAL EN OPPERBEVELHEDSER IN EN 
over DE UNIz VAN ZuIp-AFRIEA. 

No, 971, 1924.) 
HERRONPLING VAN HET DUMPINGRECHT OP PAKPAPIER 

INGEVOERD IN DE UNIE VAN KANADA EN SWEDEN, 

  

  

Nademaal door mijn Proklamatie No, 212 van 1924. ik krachtens 
an by machte yan de heveegdheden aan my verleend bij subariikel 
(1) van artikel echt van de Doeane Tarief Wet. 1914 (Wet No. 26 
van 1914), als gewijzigd door artikel fwaalf van de Doeane en 
Aksijnsrcehten Wijzigingswet, 1923 (Wet No. 23 van 1923), ver- 
kluard, geproklameerd en bekendgemaakt heeft dat vanaf en na de 
datum van de publikatic van voorzegde proklamatie in de Stants- 
koerané er op pakpapier binnen da Unie ingevoerd uit Kanada en 
Zweden in vorspronkelike fabrieksomhulsels, of in platte vellen, 
of in rollen yan een gewicht van niet minder dan dertig pond per 
riem van 480 vellen tegen een grootte van 29 duim bij 43 duim 
of wat daarmee gelijkstaat een speciaal invoerrecht of dumping- 
recht geheven, geind en betaald zou worden gelijk aan het yerschil 
‘tussen de prijs waartegen pakpapier van dezelfde kwaliteit of soort 
verkecht wordt voor binnenlands gebruik als voorzegd in Kanada 
of Zweden naar het geval mocht zijn, plus de vrij aan boord kosten 
en de verkoopprijs vrij aan boord aan een tnvoerder in de Unie: 
met dien verstande dat het speciale invoer of dumpingrecht in geen 
geval yijf on twintig percent ad valorem zal te boven gaan; 

En nademaal het mij nu voorgekomen is dat de noodzakelikheid 
voor de uitveering van voormelde macht niet langer nodig is: 

Zo is het dat ik verklaar, proklameer en bekendgemaak dat 
vanaf en na de datum van deze mijn proklamatie in de Stunts. 
koerant de bepalinge van mijn Proklamatie No. 212 yan 1924 
zullen van kracht zijn. 

Gop BEnoEDE DE Kontne. 

Gegeven ander mijn Hand en het Grootzegel van de Unie van 
Zuid-Afrika. te Pretoria, deze Zevende dag yan November Een 
duizend Negen honderd Vier en twintig. 

ATHLONE, 
Goeverneur-veneraal, 

Op last van Zijn Excellentie de 
Goeverneur-generaal-in-Rade. 

N. C. HAVENGA. 

Gedrukt en uitgegeven bij de Gocvernementsdrukkeri? en 
Rantoor van Schrijfbehoeften, Pretoria, 
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