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PROCLAiUATIONS.

PROKf,AltlA TIES.

BY HIS HONOUR GIJSB,E RT REITZ HOFl'v1E YR, A
COMPANION OF TJ-iE MOST DISTINOUISHED
ORDER Of SAINT i\i lCHA EL AND SAINT OEOROE, ADMINJSTl{ATOR Of THE TERRITORY OF SOUTH-WEST AFRICA.
No. 21 of 1 Q~.

DOOR Z IJN EDELE OIJSBERT REITZ HOFMEYR,
UD VAN DE MEEST ONDERSCHEIDEN ORDE
VAN SINT MICHAEL EN Sl NT G EORGE, ADMINISTRATEUR VAN HET GEBIED VAN ZUID
WEST AFRIKA.

WHEREAS it is expq!ient to introduce legislatio n
dealing with the licensing of trades, occupations and
callings in the Territory ';.>f South-West Africa.

NADEMA AL h et noodzakelijk is, wetgeving in
te vueren voor het licentieeren van beroepen, bezigheden en handeldrijven in het Oebied van Zuid West
Afrika,
.
ZOO IS H ET, dat ik o nder en krachtens de macht
mij verleend, hierbij proklameer, verklaar en hekendmaak als volgt :---

NOW THEREFORE under 'and by virtue of the
powers in me vested I ;lo hereby proclaim decla re
a nd make known as folk> t\·s : 1. All laws _in force in this T erritory in conflict or
inconsistent w ith the provisions of this Proclamation are hereby !:epealed as and from the
1st July 1921, a nd tj1e licence duties mentioned
in the First Scheduil, hereto save as otherwise
expressly provided siJall be and are herebv imposed as and from Hje said 1s t July 1()21 :•·
Provided that f!1e repeal of any" law hereby
shall not annul O F affect any licence issued
thereunder which si1all continue to be available
for the full period mentioned in such licence
and the said law under which the licence was
issued shall r ema iii- of full force and effect in
so far as it relates lo or concerns such licence:
Provided also tj1at nothing herein contained
shall be deemed to affect in anv wav or rep eal
any law in so far as such la\v relates to or
· con cerns licences other than those described in
the said Sch edule. ··
2 . All and singuiar thf several explanations, conditions directions and provisions cont ained in the
First Sche<;lule heretq shall be of the same force
and. ;,fleet as any o ther provision in this Proclamation.
·

No. 21 van 1921.]

1. Alie wetten welke Yan kracht zijn in dit Gebied
en in strijd of onbestaanbaar met de voorzieningen van deze Proklamatie zijn hierbij teruggetrokken van af de 1ste Juli 1921 en de licentiegelden opgegevcn in de Ee rs t e B i j I age dezer
Pr:oklamatie, uitgezonderd waar voor dezelve nadmkkelijk voorzienin g gemaak t ist, zullen zijn en
zijn hierbij opgelegd van af voornoemde lste Juli
1 ()21 :
Met dien ,·crstan<le, dat de herroep ing
van een wet door deze Proklamatie geen
onder dezelve uitgegevcn licentie zal bcinvloeden of tot nietig verklaren welke geldig blijft
gedurende het Yolle in die iicentie opgenoemde
tijdperk en zal de voornoemde wet onder welke
de licen tie uitgegeven was, van volle kracht
en uitwerking blijven in zooverre als 1.ij betrekking h eeft op, of die licentie b etreft :
met dien verstande verder, d a t niets in
deze Proklamatie vervat besch ou wd moet warden eenige wet te beinvloeden of terug te
trekken voor zooverre als dezelve betrekking
heeft op licenties welke niet in voornoemde
Bijlage heschrev::-n zijn.
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3. (a) Licences may be issued by any Magistrate,
Assistant Magistrate, Postmaster or other
duly authorised public officer, but it shall be
in the discretion of the Administrator to direct
which licences shall be issued by each of
the said officials.
(b) The official record of licences issued shall
be kept by the Magistrate in each District.
(c) An application form mus t in every case be
completed by the applicant for a licence or
by his duly authorised representative.
All
licences and applications for licences shall be
in such form as the Administrator may from
time to time prescribe.
(d) If any lice1_1ce is inadvertently or otherwise
issued not in conformity with the provisions
of this Proclamation such licence shall be
null ~nd void and the person in \vhose name
such licence has been issued shall be deemed
to be unlicensed.
4. It shall be lav,iul for any Inspector, Sub-Inspector
Sergeant of Police, H ead Constable or other Officer
of Police specially appointed or any Revenue or
Excise Officer at any reasonable time to enter
upon the premises of any person carrying on any
trade or business and to. demand production of
the necessary licence and unless such person shall
upon demand produce a proper licence then in
force h e shall be liable to the penalty prescribed
h ereafter fo r carrying on an unlicensed trade or
business.
Provided that in the event of the necessary
licence being produced at the tria l of any such
case and if it shall be proved to have been taken
out before the demand for its production a penalty
not exceeding £ 1 shall be imposed:
5. Any person who carr~es on or exercises any trade,
business, occupation or calling without having
previously taken out the particular licence -or licens_es in that behalf reqw-red shall be guilty of
an offence, and upon conviction, be liable to a
fine not exceeding five times the amount of licence duty payable, or in default of payment to
imprisoment with or without hard labour for a
period not exceeding three months:
Provided that any person who through
negligence or inadvertence has failed to renew
his annual licence at the proper time and has
carried on his trade, business, occup ation or
calling without a licence may be allowed to
rene\v the licence upon payment in addition to
the ordinary licence duty of a special validating
penalty of 3 ·d. per diem for each £ 1 or part
thereof of licence ·duty unpaid after the prescribed
date for such renewals:
Provided that this penalty shall not be
payable upon that portion of any Iicenc~ duty
assessed upon turnover or profits:
Provided further that where any portion
of licence duty is assessed upon turnover or
profits that portion shall be deemed to be due
and payable within thirty days of date of issue
by the Magistrate of the notice of the amount
assessed and any person w ho fails to pay the
amount so notified shall be liable to any penalty
prescribed for trading without a licence.
6. Every person guilty of a contravention of any
provisions of this Proclamation or of any Regulations framed thereunder for which no other
penalty h as been provided shall be liable to a
fine not exceeding £ 50, or in default of payment,
to imprisonment with or without hard labou r for
· any period not exceeding six months, or to both
such fine -3.nd imprisonment.

2. Alie uitleggingen,. voorwaarden, instructies en voorzieningen vervat \n de eerste Bijlage dezer Proklamatie zullen dez€1fde kracht en uitwerking bebben
als de andere vd)rzieningen in deze Proklamatie.
3. (a) Licenties kuirnen uitgegeven worden door
eenige Magistraat, ·Assistent Magistraat, Postmeester of _andere behoorlijk gemachtigde
publieke atr]btenaar, echter is het. aan bet
oordeel van de Administrateur overgelaten,
te bevelen, >.h ike licenties door elke van die
ambtenaren zal uitgegeven worden.
(b) Het officieel~ register van uitgegevene licenties wordt ~oor de Magistraat in ieder distrikt gehouaen.
(c) Een applika~ievorm moet in ieder geval ingevuld worc!en door applikant voor een Iicentie of dc*-ir diens behoorlijk gemachtigde
vertegenwonfdiger. Alie Iicenties en applikaties voor licenties moeten zijn volgens een
van tijd tot lijd door de Administrateur voor
te schrijven formulier.
(d) lndien een fa:entie door nalatigheid of anderzins niet ovcl'eenkomstig de voo rzieningen van
deze Proklaiilatie uitgegeven is, dan is dezelve van nut en geener waarde en wordt
de persoon in wiens naam die li~entie uitgegeven is, lieschouwd ongelicentieerd to zijn.
4. Eenige lnspekte1ir, Sub-Inspekteur, Politie Sergeant, Hoofdkon:itabel of andere Politieambtenaar,
die speciaal aan;testeld is, of eenige Belasting of
Accijns Ambtenao.r, heeft wettelijk het recht het
handel of zakcn drijft en van dezelvc het verperceel van· eenige persoon binnen te treden die
toonen der vereiste licentie te verlangen en tenzij
die persoon ~p ~anvraag een behoorlijke te dien
tijde in kracht zijii.de licentie vertoont, is h!j onderhevig aan de hiEronder voorgeschrevene straf op
het ongelicentiecfde drijven van handel of zaken.
Met dien ve:'stande dat indien de vereistc licentie vertoond ,i;ordt .b-ij de berechting van die
zaak en bewijs geleverd wordt dat deze1ve uitgenomen was vobr de aanvraag tot vertoon, een
boete van hoogslens een pond sterling zal opgelegd worden.
5. lemand die handel, zaken; bezigheid of een heroep uitoefent zri nder vooraf de bijzonder voor
dezelve vereiste licentie of licenties uit te nemen,
maakt zich a~n
een overtreding schuldig
en is b_ij schuldigbevinding o nderhevig aan een
boete van hoogstens vijfmaal bet bedrag der bt;taalbare licentiegelden, of bij wanbetaling aan gevangenisstraf m~l of zonder harde arbeid, drie
maanden niet te boven gaande.
Met dien veistande, <lat iemand die door na-.
latigheid
vergcetachtigheid zijn jaarlijkse licentie
f¥et ter rechter tiiU v¢rnieuwd heeft en zijn h andel,
zaak, bezigheid,.. hf beroep zonder licentie drijft,
zijn lic¥ntie mag vernieu wen tegen betaling van
de; gewone liceni!egelden plus een speciale geldigmakende boete vim 3 d per <lag voor ieder pond
q,f gedeelte daarviin va n het licentiegeld dat onbe~
faald was na dt! voor .vernieuwing voorgeschrevene datum.
Met dien vel'stande, <lat deze boete niet zal
betaalbaar zijn o.[1 het gedeeite van licentiegelden
welke op omzet ,of winst berekend is, en verde:-,·
met dien verstan~e, dat in gevallen waar een d:eel
van de licentieg~iden berekend is op omze.f of
winst, dat gedeelte zal b~sc:houwd worden te zijn
verschuldigd en lietaalbaar binnen dertig dagen van
dato van kennis~eving door de Magistraat · van
h et geschatte be€1rag en is iemand die na zulke
kennisgeving1/f1et bed rag niet beta alt, or derhevig
aan eenige ;p oete voorgeschreven voor handelen
zonder licenlie.

of
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7. It shall b e within the disc'retkm of any competent co urt to cancel any licencie issued under the
provisions of this Proclamatiq_h as an additional
penalty upo n the conviction of any licence-holder
for contravention of any of tl1e provisio ns of the
Liquor Licensing Proclamation, 1920, or any regulations framed thereunder.
·
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6. Een ieder die schuldig is aan een overtreding
van eenige der voorzieningen van deze Proklamatie of onder dezelve opgetrokken Regulaties
voor welke geen andere straf bepaald is, is onde~:
h evig aan een boete van hoogstens £ 50 of btJ
gebreke van b etaling, aan g evangenisstraf met of
zonder harde arbeid van hoogstens zes maanden,
of aan de boete en d e straf te samen.
8. All licences) except w here the <!6ntrary is ·expressly
7. Eenig bevoeg<l hof heeft h et recht, een onder de
stated, sh all be taken out and J~aid for yearly, and
voorzieningen van deze Proklamatie u itgegevene
shall expire o n the 31st Decern~er in every year,
Iicentie te schrappen b ij wijze van een verdere
except that where the liabilif~, fo r licepce duty
straf op de schuldigbevinding van een licent~eoccurs only from or after the 1st July in any
ho uder voor overtreding van eenige der voorz1eyear a licence fo r half the y~arly , amount shall
ningen van de Drank Licentie Proklamatie, 19_20,
be issued. All licences requfr~d fo be renewed
of eenige o nder dezelve opgetrokkene regulahes.
shall be so renewed not later than the 15th Ja8. Aile licenties, uitgezonderd waar het tegendeel 'bijnuary in each year, and,., failllt·e to renew such·
zonderlijk aangegeven is, moeten jaarlijks uitgelicences shall constitute an offence against the
nomen en betaa ld worden en vervallen op de
provisions of this Proclamation.
31ste December van ieder jaar, uitgezonderd dat
in gevallen waar de verplichting voor een li_<;entie
9. Except w here the contrary is expressly stated
plaatsvindt van of na de eerste Juli van eenig jaar,
licences shall be issu ed either to an individual,
een Jicentie voor de h elft van het jaarlijkse befirm, partnership or Joint Stock Company provided .·
drag zal uitgegeven worden. Alie ve rnieuwbare
that the full names of all the members of such ·
Jicenties zullen op deze wijze vernieuwd worden niet
firm o r partnership shall be inserted in the licence;
later dan de 15de Januari van ieder jaar en het
and, in the case of a Joint S!tick Company, the
verzuimen van vernieuwen van zulke licenties is
full names of the · Directors a1W th e Manager or
een overtreding tegen de voorzieningen dezer
Secreta ry shall b e inserted ; pi:fivided further that
Proklam a tie.
.
no licence shall cover more than one business.
9. Behalve in gevallen waar het bijzonderlijk aan10. Whe re any partnership is in au/ manner dissolved
gegeven is, worden licenties uitgegeven aan een
any partner or partners desiril1g to carry .on the
ind ividu, firma, compagnonschap of Vennootschap
business may, upon applicatio1, to the proper liop voorwaa rde dat de voile namen van alle !eden
censing authority and upon production of an
van zulke firma of compagnonschap op de licentie
·agreement to that ~ffect signed by all parties who
aangegeven is, en, in het geval van een Vennoot· in the opinion o1 such a uthiif-ity are interested
. schap, de voile namen van de directeuren en de
in the licence, obtain on the licence issued to
bestuurder of de sekretaris aangegeven zijn ; met
.the partnership so dissolved an t:ndorsement of the
dien verstande verder, dat geen licentie voor rt\eer
name of the partner or partnfas so desiring to
dan een zaak zal uitgegeven wo rden.
carry on the business; and t~e licensing officer
10. In gevallen waar een comp agnonscha p . op . een
shall issue to such partner or oartners a transfer
of andere \vijze ontbonden is, kunnen eeni,ge comlicence for the remainder of the period covered.
pagnon of compagnons die de zaak wensen voort
by the then current licence up fi n payment of the
te zetten, op aanvraag aan d e behoorlijke licentie
sum o f five shillings; except tha t in the case of
autho riteit en op voorlegging van een desbetrefany licence of less than £ 1 in value th e transfer
fende overeenkomst, geteekend door alle partijen,
licence duty shall be the sunl of on e shilling;
welke volgens de meening vail d ie authoriteit in
provided 11iat in the case of a Baker, Butcher,
de licentie belang h ebben, op de aan die . ontDealer, General Dealer o r H ~wker, the licence
bondene compagnonsch ap uitgegevene licentie een
so endorsed sh all thereupon b e presented to the
endossement verkrijgen van de naam of namen
Magistrate concerned in order that such partner
van de compagnon of compagnons welke wensen
or partn ers may have his name or their names
de zaak voort te zetten en geeft de licentie ambteplaced u pon the list referred to iii. the first Schedule
naar aan die compagnon of compagnons een overhereto in lieu of the names ot the members of
dracht licentie uit voo r d e rest van het ~P de
the said partnership so disso\\red
alsdan loopende Iicentie aangegevene tijdperk tegen
betaling van . vijf shillings; uitgezonderd dat in
1 t. In case of the death of the hol~ier of any licence,
het geval dat een Jicentie o nder een pond waarde
the widow or widower (if any) t,r the executor of
is, h et overdrachtlicentiegeld een shilling bedragen
the deceased person, a nd failing the appointment
zal;
met dien verstande dat in het geval van een
of an executor, a ny c ur ator b on i s appointed
bakker, .slager, handelaar, algemeene handelaar of
by the Master of the High Court for t aking ch arge
smous, d e aldus geendosseerde Iicentie daarop aan
of the estate of such d eceasefl p erson, o r any
de betreffende Magistraat moet getoond worden
person approved by the Magi~trate and, in case
opdat die compagnon of comp agnons zijn of
of insolvency or assignment, the trustee or
hun naam g eplaatst krijgen op de lijst in de eerste
assign ee of the estat e of sud) person, and, in
Bijlage dezer Prokla matie in plaats van de namen
case of a Company in liquidatio n, th e liquidator,
der leden van voornoemde aldus ontbondene commay carry on the business under· the same licence,
pagnonschap.
.
and when the said licence has e_!<pired may renew
11
.
Sterft
de
houder
van
een
Jicentie,
dan kan de
the same for a further period of one year without
weduwe of weduwnaar (indien er een is) of de
obtaining any certificate w hich inay otherwise be
executeur van de overle.d ene persoon, en ·indiert
required.
er geen executeur benoemd is, eenige cura tor
12. • Jf the widow, child or childre1t of anv deceased
b on is die door d e Meester van h et H ooggerechtsHtillder of a licence desires to carry on the business
hof benoemd is om die boedel van zulk een overafMr the period of one year ref~frred to in section
leden persoon te beh eeren, of eenige persoon door
elev\en of this Proclamation anti for that purpose
. de Magistraat goedgekeurd, en, ingeval van inapph'es to the Magistrate for a certificate and
solventie of boedelafstand, de kurator of boedelsuch ·.. application is refused a11 . appeal shall lie
redder van de boed el van die persoon, en in h et
from ;such refusal to th e Admitfo:;trator who may
geval va n een maatschappy in liquidatie, de liquiafte r (:alling for and considering any reasons g iven
dateu r, de za ak onder dezelfde licentie voortzetten,
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by the .Magistrate grant such certificate in mann~r
provided ·in subsection 3 of section four under
the heading "General Dealer" in the first Schedule
to this Proclamatio n.

13 .. Every application for a licence must disclose
inter al i a:- ·
(1) the full name · of the person to whom the
licence is to be issued ;
(2) in the case of a partnership the full names
of each partner;
(3) in the case of a Joint Stock Company the
names of each Director and the Manag er or
Secretary;
. (4) in the case of a Co-operative Society the
names of the Chairman, Manager and Secretary.
·
The application must . also give the full address
of the premise!, o r office for which the licence
is to be issued. If at any time durin.g the con_tinuance of such licence the licensee desires to
remove his business to other premises, either in
the same district or elsewhere, he shall obtain
from any officer, whose duty it may be to issue
licences, otl proof that such trade or business
has been in fact discontinued at the place for
which such licence ·was granted, a removal licence
to the ne\v address in exchange for the licence.
The licence shall . thereupon be cancelled by the
officer issuing licences _a nd retained by him as a
voucher for the issue of the removal licence.
A charge of one shilling for each removal licence
shall be m ade by the officer issuing licences.
Such removal licence shall not be granted until
the · person desiring to remove his business has
produced the certificate of any local or other
authority which .ID!I-Y by law be required for the
new premises ei.thet; in the same district o r in
·any other (Jistrict . in this Territo ry.
- The old licence or a certificate of revenue that
the old licence was duly issued must accompany
every application for the renewal of a licence.

If any person shall remove from the premises
mentioned in his licence and shall neglect or o mit
to obtain a · removal licence his licence shall be
null and void, and he shalf be deemed to be
trading without a licence and . subject to the
penalties described in section five; provided that
· the requirements of this section shall be in ad~
dition to any special requirements prescribed for
the licence · desired to be removed.
·

t 4. Every licence-ho lder shall have his name painted
or affixed on the outside of any shop or placein which the trade, business, occupation or calliqg
is qi.tried on, and such name shall be kept painted
• or affixed in a, conspicuous place and in letters
easily legible. No person not licensed shaH have
any words or letters on a shop or p lace of business purporting that he is licensed.
15. Nothing in this Proclamation contained shall be
deemed to exempt any person who shall sell or
expose for sale o r hawk any game from the necessity of obtaining any special licence required
16. In a ny prosecution for infringement of a ny section of this Proclamation by doing anything without
licence, it shall be pr i m a fa c i e sufficient for
the prosecutor to show that the accused does not
appear as the holder of a licence in the official
record of licences issued; but it shall be lawful
for such accused person to rebut such evidence
by proof that he was in fact, at the time of the
commission of the offence charged, the lawful
holder of such licence.

en na · afloop van gezegde licentie dezelve vernieuwen voor een · verder tijdperk van een jaar
zonder noodzakelijkheid voor een in andere gevallen vereist tertifikaat.
12. Indien de wedtnve, het kind of kinderen van een
overleden houder van een licentie de bezigheid
wenst voort t~ zetten na afloop van een jaar zooals waarnaar verwezen in sektie elf van deze
Proklamatie eri te <lien einde de Magistraat verzoekt om een tertifikaat en dit verzoek geweigerd
wordt,. dan k~n daarte_gen geappelleerd worden
aan de Admiriistrateur die, na de door de Magistraat gege\ene redenen gevraagd en d ezelve
overwogen te hebben, zulk een certifikaat kan
toes ta,an op d<' wijze voorzien in subsektie 3 van
sektie vier mider het hoofd "Algemeene Handelaar" in de eerste bijlage van deze Proklamatie.
13. ledere applikl.l!ie moet inter a 1i a aangeven:
(1) de volle f!aam van de persoon aan wie de
licentie z~I uitgereikt warden;
. (2) in het g~i,,al van .compagnonschap, de volle
namen van elke compagnon;
(3) in het ge1'al van een Vennootschap de n amen
van ieder~' direkteur en de bestuurder of sekretaris;
(4) in het g~val va n een ko-operatieve maatschappij ~le namen van de voorzitter, bes tuurde r en s~kretaris.
De applikatie rnoet verder het voile adres van
he t perceel of ~antoor opgeven waarvoor de licentie
uit te reiken js. Indien te eertiger tijd gedurende
de duur · van die licentie de licentiehouder zijn
zaaJ< naar een ander perceel wenst te verplaatsen,
hetzij in hetzdfde distrikt of ergens anders, dan
· moet hij van eenige ambtenaar die licenties uitreikt, . bij o.,:erlegging van het bewijs dat die
handel of zaa~ we rkelijk opgegeven is in de plek
voor w elke de licentie uitgereikt was, een verplaatslicentie krijgeri naar het nieuwe adres in mil voor
licentie. De licentie \VOrdt daarop gekanseleerd
door de lice1jtie uitreilrende arribtenaar ~n door
deze ge houden als een · bewijs dat de verplaatslicentie kan ~vorden uitgereikt. Een shilling . per
verplaatslicentie moet aan die am_b tenaar betaald
worden. Een verplaatslicentie woMt niet vergund
totdat de pefsoon die zijn zaak wenst te v·erplaa tsen, het . certifikaat vertoond heeft van een
plaatselijke of andere authoriteit, hetwelk wettig
moge i;ereist zij n voor het nieuwe perceel, h etzij
in h etzelfde ~listrikt of in een ander distrikt in
dit Oebied.
De oude licentie of een certifikaat van inkomsten ten f1ewijze dat de oude licentie behoorlijk uitgereik/ was, moet iedere aanvraag voor
vernieuwing t an een Iicentie vergezellen.
Indien iemand verhttist uit het in zijn licentie
','ermelde per~eel en verzuimt een verplaatslicentie
te krijgen, d4n is zijn licentie van nul en geener
waard~ en z1il 'hij beschouwd worden zonder een
licentie· te handelen en o nderhevig zijn aan de
sektie V yf vermelde straffen; met dien ver~tande, dat ~\·at door deze sektie vereist wordt
~al zijn buite11 en behalve wat bijzonderlijk vereist
'w ordt voor ?en te verplaatsen licentie.
14. ledere 1fcenti r houder moet zijn naam geschilderd
of aangehecnt hebben buiten aan de winkel of
plek waarin tfo handel, zaak, bezigheid of beroep_
plaatsvindt; rkze naam moet in een in het Ojug
vallende pie~ geschilderd of aangehecht bll-jven
en met gemakkelijk leesbare letters. NiemqHtd die
niet gelicentiperd is, mag woorden of \eth~rs aangevende dat hij gelicentieerd is, aan ecn/ winkel
of bezigheid~plek hebben.
i·
15. Niets in de?f Proklamatie vervat kan beschouwd
worden eertjge persoon die wild verkciopt, voor
verkoop tehfoo nstelt, of ven t, o ntheffen van de

in

, Official Gazette, 28th June, 1921.
17. "Person" shall include a fir.In, partnership, company or Co-operative Society.
"Turnover" shall mean the total amount of
gross sales in a ~business durir1g each year for
the period of twelve months ~hding 30th June ·
in the year preceding the _paymef~f of licence duty;
provided that in the case of a pew bu$iness the
minimum licence only shall be payable until the
period during which trading hag been carried on
will admit of turnover being q~9ertained in accordance with the foregoing pr9visions; provided
further that where a busi~ess jlas been/ carr~ed
on for any period less than tw~lve. _m onths pnor
to the 30th June in any year, _the licence duty
shall be levied on the amount Qf turnover during
such actual period of tradiitg.
18. Where any applicant for a ne\'•' licenc~ or for
renewal of an existing licence ha§· failed to comply
witr. any of the provisions of this Proclamation
relating to the issue or renew,\! of that licence,
as the case may be, the Magistrete of the district
may, in his discretion, withhold, such licence or
renewal until the applicant has gpm_plied with the
said provisions, and may endor~t or cause to be
endorsed upon any licence such directions as he
may consider necessary to secur~ compliance with
the aforesaid provisions.

19. The Administrator may make regulations for
prescribing anything that is to b,~ prescribed and
generally in furtherance of the t:>bjects and purposes of this Proclatnation.
20. No person employed by the Ur1ion Government
or the Administration of South-W est Africa o r by
any local authority or Educational Jnstitution whose
whole time is required to be pevoted to such
employment and who is not peny1itted to perform
work outside his official duties shall be liable
to take out any licence under t}iis Proclamation
for ca!rying o n any occupatio n or calling.
21 . The revenues derived fro m the f~ts, dues, licences
and other sources specified in the Second Schedule
hereto shall where the licence j1older exercises
his trade, occupation or· ca!Jihg within the
limits of a Municipality be p~id by the Administration to such Municipality less a deduction
of ten per cent · Ofl the total ainount collected.
22. The licences specified in the Thirci Schedule hereto
shall not be g ran ted in respect pf Crown Land
o r any area which in pursuanQe of regulation
framed hereunder may be declargd a Native Reserve for the purposes of this Proc!amation without
the sanction of the Administrator issued under
the hand of the Secretary for So\)th-West Africa.
The Administrator may by r~gulation further
prescribe the conditions under wl'\ich such licence
shall be granted which conditions ~hall be endorsed
upon the licence by the Mag istrate o r o ther duly
authorised officer issuing the sar!1e.
Any person who contravene? or evades or
attempts to evade the provisions of this section
or the conditions of a licence issued hereunder shall
in addition to any other penalties ~herein provided
tie liable upon conviction to a fin ~ not exceeding
fiv~_ times . the amount of licenq~ duty payable
or ii:\ default of payment to imr,risonment with
or wi.thout hard labour for a periqµ not exceeding
six months. It sh:1ll further be within the discretion
of the .Court upon the conviction" of any licenceholder for contravention of the c~nditions of any
licence ·issued h ereunder to can~~[ such licence.
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noodzakelijkheid van het verkrijgen van een speciale licentie voo r het verkoopen, voor verkoop tentoonstellen of venten van wild.
16. Bij vervolging voor overtreding van een of andere
sectie van deze Proklamatie doo r iets te doen
zonder licentie, is het prim a fa c i e voldoende
voor de vervo!ger om aan te toonen dat de beschuldigde niet verschijnt als houder van een Ii~
centie in het officieele register van uitgereikte licenties; echter heeft die beschuldigde persoon
wettig het recht die bewijslevering te bestriiden
door te bewijzen dat hij ten tijde <lat hij van
het begaan van de overtreding beschuldigd was,
de w·e ttige houder van zulke licentie was.
17. "Per.soon " zal insluiten een firma, compag'nonschap, maatschappij of ko-operatieve maatschappij.
"Omzet" zal beteekenen het totale bedra_g
van bruto verkoopen in een zaak gedurende efk
jaar voor een tijdperk van twaalf maanden eindigende de 30ste Juni van h et jaar, de betaling
van de licentie voorafgaande; met dien verstande
dat in h et geval van een nieuwe zaak niet meer
dan de minimum Jicentie zal betaalbaar zijn totdat het tijdperk gedurende hetwelk zaken gedreven
zijn, lang genoeg is voor het vaststellen van de
omzet, overeenkomstig de voorgaande regulaties
met dien verstand e verder, dat in gevallen waar
een zaak gedurende een tijdperk van minder dan
twaalf maanden gedreven is v66 r de 30ste Juni
in een jaar, de licentie betaalbaar zal zijn op het
bedrag van de omzet gedurende die werkelijke
periode van zakendrijven.
.
18. In gevallen waar een applikant .voor een nieuwe
licentie of vernieuwing van een bestaande licentie
verzuimd . heeft aan de voorzieningen van deze
Proklamatie op de uitgifte of vernieuwing van
die licentie te voldoen, naar de mate van het geval,
kan de Magistraat va n het distrikt1 naarmate hij
noodig moge achten,_ die licentie of vemieuwing
opschorten totdat applikant aan ·voornoemde voprzieningen voldaan heeft en kan op zoodanigne licentie zulke instrukties endosseeren of doen endosseeren als hij moge noodig achten om zich
van de voldoening aan voornoemde voorzieningen
te verzekeren.
19. De Administrateur kan regulaties maken voor bet
· voorschrijven van eenige zaak, welke noodig is,
voor te schrijven, en in bet algemeen ter bevorderung van de doeleinden dezer Proklamatie.
20. Niemand die in dienst is van de Unie Regeering
of de Administrati e van Zuid West Afrika of van
een plaatselijk gezag of -Ins telling van Onderwijs,
en wiens voile tijd voor · die dienst noodig is,
en die geen werk mag doen buiten zijn officieele
dienstwerk, is verplicht een licentie voor het uitoefenen van een bezigheid of beroep onder deze
Proklamatie uit te nemen.
21. De inkomsten verkregen uit de fooien, belastingen,
licenties en andere bronnen aangegeven in de
tweed e Bi j I age dezer Proklamatie zullen in
gevallen waar de licentiehouder zijn handel, bezigheid of beroep binnen de g renzen van een Municipaliteit uitoefent, door de Administrateur uitbetaald wo rden aan die Municipaliteit, min tien percent van het geheele geinde bedrag.
22. De in de d e rd e B i j l ag e van deze Proklamatie
gespecifieerde licenties worden niet vergund ten
aanzien van Kroonland of eenig gebied dat overeenkomstig de hieronder opgetrokken regulatie
tot een naturellereserve mag verklaard worden
voor de doeleinden van deze Proklamatie zonder
de o nder de hand van de Sekretaris voor Zuid
West Afrika gegevene goedkeuring van de Admin istra teur.
De Administrateur kan door een regulatie
verder de voorwaarden voo rschrijven onder welke
een licentie vergund kan worden en die voor-
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23. This Proclamation may be cited as the "Licences
Proclamation 1921" and shall take effect, except
·where specially prescribed otherwise, f rom the
1st July, 192L

000 SAVE THE KING.
Given under my hand and seal at Windhoek this
15th day of June, T921.
GIJS.

R. HOFMEYR,
Administrator.

FI RS T SC H E D U LE.
AERATED OR MINERAL WATER DEALERS.
Yearly Licence, 1st January to 31st December
Half-yearly licence, l st Jul y to 31st December

.£ 2.0.0
1.0.0

1. This licence shall be required by every retailer
of wines and spirits not being licensed as a general
dealer for the sale of aerated or mineral waters
(whether sold separately or otherwis e) including
the sale of cigars, cigarettes and tobacco; provided
that a bottle licence-holder or club licence-holder
shall for the purpose of this licence he regarded
as a retailer of wines and spirits.
2. A .similar licence shall be required by every dealer
in aerated or mineral waters (not being licensed as
a general dealer) whether sold by w holesale or
retail; provided that such licence shall not cover
the sale of cigars, cigarettes and tobacco.
3. The provisions specially applicable to a Dealer
as prescribed in that part of this Schedule relating
to a Dealer shall not apply to the holder of an
Aerated or Mineral Water Dealer's licence who
sells nothing but aerated o r mineral waters.
4. A temporary licence to sell aerated or mineral
waters may be granted to any person on payment
of the sum of two shillings and sixpence. Such
licence shall -be available for a period of o ne day.
AGENT OF A FOREION FIR1'v\.
Yearly licence, 1st January to 31st December £ 25. 0.0
Half-yearly licence, 1st july to 31st December

12.10.0

This licence shall be required by every person
other than an importer who sells or offers for sale
by sample or otherwise goods of a firm whose place
of business is not in this Territorv or in the Union
of South Africa; but shall not include a person who
sells or offers for sale goods consigned to him by
a foreign firm and who is duly licensed to sell such
goods.

waarden woi:aen dan geendosseerd op de licentie
door de. Mqgistraat of de wettig gemachtigde
ambtenaar dj:e dezelve uitgeeft.
lemand die de voorzieningen van deze sektie
of de voorwaarden van een omder deze Prokla matie uitgeg,evene licentie overtreedt of ontduikt
of tracht te i-,ntduiken, is behalve aan de andere
hierin voorziiene straffen, · bij schuldigbevinding
onderhevig qan een boete van hoogstens vijfmaal
het verschulrligde licentiegeld of bij gebreke van
betaling aan gevangenisstraf met of zonder harde
arbeid van lioogstens zes maanden. Verder kan
het t-:Io f bij schuldigbevinding van een licentiehouder aan h vertreding van d e voorwaarden van
een hierond i~r uitgegevene licentie, de licentie
schrappen.
23. Deze Proklarnatie kan aangehaald worden als de
"Licentie Pr-pklamatie 1921" en zal, tenzij in gevallen waar ;rnders bijzonder voorgeschreven, van
af 1 Juli 1Ci21 in kracht treden.

000 BEHOEDE DE KONING.
begeven· · 0111Ier mijn hand en zegel te Windhoek
o p d eze 15e daf van Juni 1921.
OIJS.

R. HOFMEYR,
Administrateur.

E ,::: R S T E · B I J L A O E.
HANDELAARS IN GAZEUSE OF MINERALE

WATEREN.
Jaarlijkse licentic_; ; 1 Januari tot 3 1 December £ 2.0.0
Halfjaarlijkse liq !ntie, 1 Juli tot 31 December
1.0.0
1. Deze licen ti :::- is vereist voor iede re handelaar in
het klein i11 wijnen en spiritualien die niet ge licentieerd is als algemeene handelaar, voor de
verkoop va11 gazeuse of minerale wateren (hetzy
afzonderlijk bf anderzins verkocht), insluitende d e
verkoop vap sigaren, sigaretten en tabak; mei
dien verstaride dat een houder van een bottel
licentie of e;~n club licentie voo r de doeletnden van
deze licenti €: beschmiwd zal word en als een verkoopcr in \:iet klein van w ijnen en spiritualien.
2. Zulk een li(entie is vereist voor iedere handelaa r
in gazeusc uf minerale wateren (zijnde niet g~licentieerd jJs algemeerie handelaar) hetzy verkocht en gr-bs of en detail; echter geeft zulk een
licentie nieJ het recht tot het verkoopen van si-garen, sigaretten en tabak.
3. De voorzie11!ingen welke bijzondcrlijk van toepassing zijn on, een handelaar, zooals voorgeschreveq
in het ged f~elte van d eze Bijlage dat betrekking
heeft op ei~n Handelaar, is niet toepasselijk op
de houder v an een licentie in gazeuse of minerale
wateren qie, niets dan gazeuse of minerale wateren
-verkoopt.
41 Een tijdelijke liceptie voor de verkoop van ga. zeuse of ni,intrale wateren kan uitgere1kt w o rden
aan eenigc persoon tegen betaling van twee shillings en ze~ pence. Een zoodanige licentie is geldig
voot . een tjag.
.
_AGENT \/ ()OR EEN VREEMDf FIRMA.

Commercial travellers and others who shew goods
by sample of foreig n firms and who take orders for
such goods either by themselves or by what is known
as "indent" on firms ,vhose place .of business is situate
beyond this Territory or the Union of South Africa
shall be deemed to be agents of a foreign firm.

If deputies are employed by agents of foreign
firms to represent them a separate licence s hall be
required for each deputy.
Agents licences shall not be transferable and shall
not be granted in the name of a firm, co-partnership
o r foreign principal.

Jaarlijkse Jicenti
e,. 1 Januari tot 31 December £ 25. (l.0
,.
Halfjaarlijkse lie en tie, 1 Juli tot 31 December
12.10.0
Deze · Ii cent ie is vereist voor een ieder die geen
invoerder is eq . door mo nsters of anderzins vcrkoo ~f;•
of te koop a::1pbiedt goederen van een firma . i<vier
bezigheidsplek piet in dit Oebied of in de Un;'{c · van
Zuid Afrika is ; zij sluit echter niet een _per/soon in
die verkoopt of te koop aanbiedt goederen / aan h em
geconsigneerd 1Joor een vreemde firma en _;behoo rlijk
gelicensieerd 01h zulke goederen te verkoi~ipen.
Handelsrt';iiigers en andere personen d;ie monste rs
van goederen :_.,,an vreemde firmas ten toon stellen en
bestellingen aafj'nemen voor zulke goederen, hetzy per-
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Agents for liquor firms if lictns\:d here-under may
sell intoxicating liquor without holdihg a liquor licence
and an agent holding a single licent-e may sell goods
of any number of firms.

soonlijk of door wat bekend is als "indent" op firmas
wier bezigheid zich buiten dit Gebied of de Unie
van Zuid Afrika bevindt, zullen als agenten van een
vreemde firma beschouwd worden.
Worden gevolmachtigden geemployeerd door agenten van vreemde firmas om hen te vertegenwoordigen,
APOTHECARY, CHEMIST AN!J DRUGGIST.
dan is een afzonderlijke licentie vereist voor elke _geYearly licence, 1st January to 31st lJecember £ 8.0.0 volmachtigde.
Agents licenties zijn niet overdraagbaar en worHalf-yearly licence, 1st July to 31st iJecember
4.0.0
den niet vergund in de naam van een firma, medeIn addition £ I on every £ 1,0tJd or pari thereof campagnonschap of vreemd hoofdkantoor.
Agenten voor drankfinnas, indien houders van een
of Turnover up to £5,000 and £ 'Z on ever~/ t 1,000
!icentie
onder dit hoofd, mogen alkoholise dranken veror part thereof of Turnover exceedihg £ 5,000. Maxikoopen
zonder een dranklicentie, eveneens mag een
mum addition £ 300.
·
agent die een enkele licentie houdt, goederen van
eenig aantal firmas verkoopen.
1. for the sale or supply, either 1\·hoiesale or .retail, .
of drugs and medicines other than paJent and
APOTHEKER, CHEMIST EN DROGIST.
homoeopathic medicines and m~dicines commonly
knO\-vn as "Dutch Medicines". This licence shall Jaariijkse licentie, 1 Januari tot 31 December £8.0.0
4.0,0
also cover all business which nfa_v be done under Halfjaarlijkse licentie, 1 Juli tot 31 December
a general dealer's licence.
Daarenboven £ 1 op iedere £ 1000 of gedeelte
er van op de omzet tot £ 5000 en £ 2 op iedere
2. This licence shall only· be isi~Hed to a person £ 1000 of gedeelte er van op de omzet boven £ 5000.
who has obtained a certificate as a qualified· Maximum verhooging £ 300.
Chemist and Druggist under the laws and regu1. Voor de verkoop of levering, hetzij en gros of
lations relating to medical praditioners and apoen detail, van drogerijen en medicijnen welke niet
thecaries in this Territory and shall be required
· patent en homeopatise medicijnen zijn, en mediin addition to the licence required under the procijnen ge\voonlijk bekend als "Hollandse Medi,
visions of the "Medical PractiWmers Dentists and
cijnen". Deze licentie is ook geldig voor alle
Chemists and Druggists Licensing Proclamation
zaken welke onder een algemeene handelaars li1920", notwithstanding anything- to the contrary
centie mogen gedreven worden.
contained therein; provided H1 _at a licence may
2. Deze licentie wordt alleen uitgegeven aan een
be issued to a firm, partnership or company, if
persoon die een certifikaat heeft als bevoegde apo.,a duly qualified ,1chemist is il\ charge of each
theker en drogist onder de wetten en regulaties
place of )usiness \vhose name shall be endorsed
op medise praktizijns en apothekers in dit Oeon the licence. Each licence sh ill cover onlv one
bied, en is vereist buiten en behalve de licentie
place of business.
··
vereist ondar de voorzieningen van de "Medise
Praktizijns, Tandartsen en Apothekers en DroAUCTIONEER.
gisten Licentie Proklamatie 1920", niettegenstaande wat oak tot het tegendeel in dezelve moge
vervat zijn; met dien verstande dat een Iicentie
Yearly licence, 1st January to 31st Di::cember £ 15. 0.0
kan vergund worden aan een firma, compagnonHalf-yearly licence, 1st July to 31st December
7.10.0
schap of maatschappij, indien een behoorlijk bevoegd apotheker aan bet hoofd van elke zaak
1. for every person who sells artv article or thing
staat
welker naam op de licentie _geendosseerd
at any public sale where tl,1 highest bidder,
is.
Elke
Iicentie is voor slechts een bezigheidsplek.
whether the bidding be by the rise or by the
fall, becomes the purchaser.
VENDUAFSLAGER.
1

e

2. The licence shall only be grai!lted in the name
of one person. When two or tnore members of
a firm exercise the business of auctioneers, each
member so carrying on busine~s shall take out a
separate and distinct licence il1 his own name.
3. Sales out of hand by an audioneer, and sales
of new or unused goods or nterchandise by an
auctioneer either by auction or out of hand, shall
be deemed not to be covered l-w an auctioneer's
licence, but must be covered by a general dealer's
licence, provided that sales of livestock out of
hand by an auctioneer on the Llay of an auction
sale shall be covered by the ailctioneer's licence.
· 4. An Auctioneer's licence shall n,Jt be required by
a Messengf!r of a Magistrate's Court or his Deputy, or by a Sheriff or any officer authorised
and appointed by a Sheriff, or !Jy the Messenger
or other person appointed by ;(he Master of the
._High Court for the sale by Jmblic auction of
a'ony property taken in execution of any legal proces:~ or required to be sold in IJursuance of their
public duties; nor shall such litence be required
by a·ny Marketmaster or any pei·son duly authorised to fulfil the duties of a r\iarket master by
the TO\vn Clerk of any Municii,)ality for the sale
hy auction of any goods, warfs or merchandise

Jaarlijkse licentie, 1 Januari tot 31 December
Halfjaarlijkse licentie, 1 Juli tot 31 December

£ 15. 0.0

7.10.0

1. Voor iedere persoon die een voorwerp of artikel
verkoopt op een publieke verkooping waar de
hoogste bieder, hetzij bij op of afslag, de kooper
wordt. ·
·
2. De licentie wordt alleen vergund in de naam van
een persoon. Indien twee of meer !eden van een
firma de venduafslagerszaak uitoefenen, dan moet
ieder van die personen een afzonderlijke en aparte
Iicentie op zijn eigen naam uitnemen.
3. Verkoopingen uit de hand door een venduafslager
en verkoopingen van nieuwe of ongebruikte goederenof koopwaren door. een vcnduafslager, hetzij
bij publieke verkooping of uit de hand, zullen
nief beschouwd worden onder een venduafslagers
licentie te vallen, maar vereisen een algemeene
handelaars · licentie; echter is een venduafslagers
licentie vereist voor verkoopingen uit de hand van
vee door een venduafslager op de dag van een
publieke verkooping.
4. Geen venduafslagers licentie is vereist voor een
Bode van een Magistraatshof of diens plaatsvervanger of door een Baljuw of een andere ambtenaar bevolmachtigd en aangesteld door een baljuw
of een andere persoon aangesteld door de Meester
van het Hooggerechtshof, voor het op publieke
Yendutie verkoopen van eigendom dat tengevolge
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· in the due execution of his duties as Marketmaster, nor by any _poundmaster for the sale by
auction of any stock in the due execution of his
duties as Poundmaster.
No auctioneer's licence shall be required by
any person duly authorised to sell by public sale
for or on account of the Union Government or
the Administration of South-West Africa anv property, movable or immovable, belonging to the
said Government o r Administration.
No auctioneer's licence shall be required by ·
any association or society for the promotion of
agriculture and the improvement of livestock in
this Territory at any agricultural shows, fairs or
markets held by such association or society where
public auction sales are held of livestock, produce
or implements of farming and agriculture; .provided · that not more than four such shows, fairs
o r markets shall be held in any one year by or
in connection with any one association or society;
and provided also that no such fa ir or market
shall continue longer than two days.
BAGATELLE TABLE.

Yearly licence, 1st January to 31st December
Half~yearly licence, 1st July to 31st December

£ 4.0.0

2.0.0

1. For 'keeping a public bagatelle table) whether a

charge is maqe for the right of playing or not.
If . two or more public bagatelle tables are kept
a separate and distinct licerrce shall be taken out
for each table; provided that no licence shall be
issued until a certificate is produced from a duly
authorised Police Officer that the person to whom
the licence is to be issued is of good character.
BAKER.
Yearly licence, 1st January to 31st December
}lalf-y,early licence, l stjuly to 31st December
In addition £ 1 011 every

£ 5. 0.0

2.10.0

£ 1i_OOO

or part thereof
£ 1,000
or part thereof of T1;1rnover exceeding :£ 5,000. Maximum addition .£ 300.
·

qf Turnover up _lo . £5,000 and £ 2 on every

1. For exercising the trade or calling of a baker,
to bake or make and sell bread, biscuits, cakes
or pastry at one place or premises only, provided
that
(a) Every person who shall have taken out. · a
general dealer's or dealer's licence shall be
entitled, without taking out a baker's licence,
to sell bread, biscuits, cakes or pastry baked
and inade at the place o r premises of any
person ·: who shall have taken out a baker's
licence ·aforesaid.
(b) Nothing herein -contained shall extend . to
prevent any person from selling bread to
travellers . without any licence whatever,
Subject
to the provisions of this Proclamation
(c)
any one person may take out as many· baker's
·licences as he may require.
(d) The servant of any duly licensed baker in
charge of any ·delivery cart of such baker
may sell bread, biscuits cakes or pastry for
and on account of such baker from and out
of such cart while on its daily or usual delivery rounds, without a licence.
(e) No licensed baker,· as such; shall be bound
and required to take out· a general dealer's
or dealer's licence for any place or premises
duly covered by such baker's licence where
bread, biscuits, cakes or pastry only are sold.
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van wetsproces in beslag genomen is of moet
verkocht worderJ door die amotenaren in de uitoefening van hu6 publieke functies; verder is geen
licentie vereist :voor een marktmeester of door
de stadsklerk Y§ln een municipaliteit gemachtigde
persoon om de functies van marktmeester te vervullen .voor het publiek_ verkoopen van goederen,
waren of koop)'l-aren in de uitoefening van zijn
marktmeesterschap; en verder niet voor een schutmeester voor h~t publiek verkoopen van vee ·in
de behoorlijke i1itoefe11ing van zijn functies als
schutmeester.
Geen vendtiafslagers Iicentie is vereist door
iemand die behcKJrlijk gemachtigd is om bij publieke
vendutie voor (}f op rekening van de Unie Regeering ol de Administratie van Zuid West Afrika
roerend of onroB,tend eigendorn, aan die Regeering
of Administratic behoorende, te verkoopen.
Geen vend1:iafslagers licentie is ve reist voor
een ·genootschari of vereeniging ter bevordering
van landbouw en de verbetering van vee stapel
in dit Gebied
landbouwtentoonstellingen, jaarmarkten of matkten gehouden door zulke vereeniging of genr/btschap, waar publieke verkoopingen gehouden 'A:t>rden van vee, produkten of landbomvwerktuigen; met dien verstande <lat niet meer
dan vier van Zl!lke tentoonstellingen, jaarmarkten
ot markteri per jaar gehouden mogen worden door
.Jf ·in verband fn et een genootschap of vereeniging; en verder inet dien verstande, dat geen jaarmarkt of markt !an_ger dan twee dagen mag duren.

op

BAt.1ATEL TAFEL

Jaarlijkse licentie, l Januari tot 31 December £ 4.0.0
2.0.0
Halfjaar!ijkse licenti t; 1 Juli tot 31 December
1. Voor het houdqi van een p1,1blieke bagatelle tafel,
hetzij berekend {vordt voor het recht om te spelen
of niet. Indien ti.vee of meer tafels gehouden worden, moet een afzonderlijke licentie voor iedere
tafel uitgenome11-, worden; echter kan geen, licenlie
uitgegeven wor;l en tertzij een certifikaat: overgelegd wordt <loo:' een behoorlijk gemachtigde Politieambtenaar did de persoon aan wie de licentie
uitgereikt zal wbrden, een goede naam heeft.
BAKKER
J;,arlijkse licentie, 1 Januari tot 31 December .£ 5 0.0
Halfjaarlijkse licenti~; 1 Juli tot 31 December
2.10.0
Bovendien £ 1, op iedere £ 1000 of gedeelte er
van op de omzet tot £ 5000 en £ 2 op iedere £ 1000
of gedeelte er van pp omzet over £ 5000. Maximum
verhooging £ 300.
1. Voor de ui toef~hing van h et vak of beroep van
bakker, het bakken of maken en verkoopen van
brood, beschuit, koek of gebak op een plek of
.,perceel; me't di ~n verstande dat
(a) iedere perS(fbn die een algemeene handelaars
licentie heef t, het recht heeft, om zonder een
bakkers licentie uit te nemen, brood, be,schuit, koek of gebak te verkoopen, gebakken
en gemaakt op de plek of het perceel van
een persoor1 die een bakkers licentie uitgenomen heeft;
(bJ niets hierin . vervat moet uitgelegd worden
alsof iemanfl niet zoude veroorloofd zijn brood
aan reizige1:s te verkoopen zonder licentie;
(c) onderhevig aan de voorzieningen van d_!'!.lze
Proklamatic een persoon zooveel bakket<'s licenties mag uitnemen als hij noodig he.Rft;
(d) de bediend~ van een behoorlijk geliceef1tieerde
bakker die !ip een aflevering kar, aan di1e bakker
behoorende; bestellingen aflevert, voor en op
rekeninjf v1 ft die bakker brood, beschuit, koek
of getf,ak rJp zijn dagelijkse gewone ronde
zonderniceritie mag verkoopen;
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2. Sections two to ten inclusive under the heading
of General Dealer in this Sf;hedule shall apply,
mu tat i s mu tan dis fo evhy baker.
3. Every person selling bread, biscuits, cakes or
pastry without having previf::iusly taken out a
baker's licence shall be deemetl and taken to have
baked and made the same unless able to prove
that the same was baked al\d. made ·by some
licensed baker.
4. Every licensed baker and evt ry licensed person
selling bread shall fix or cause to
fixed in
some conspicuous part of hi; shop or licensed
premises, and on or near the counter, a beam
and scales with the standard w ~ights as established
by law for the time being ill this Territory· or
the standard avoirdupois w_eights as ef,tablished
by law in Hie Union of South Africa, in order
that all bread except as hereinafter excepted there
sold may from time to time be weighed in the
presence of the purchasers if !Hey shall so require;
and if any such baker or per§6n shall neglect to,
fix such beam and scales, or 6th er sufficient balance in manner aforesaid, <=l,r to provide and
. keep for use a proper beam antl scales and proper
weights or balance, or shall u§,e any false weight
or shall refuse to_ weigh breaft sold in his shop
when required so to do by thE purchaser thereof,
he shall be liable to a fine liot exceeding five
pounds for each offence.

be/

5. Every person who sells or offers bread for sale
.or knowingly permits bread tq . be sold or offered
for sale or delivered after s,He by any person
in his service or employment 6r in any shop orpremises occupied by him, unless such bread be
sold by standard weight as established by the·
law for the time being in this Territory or by
standard avoirdupois weight _as established by
law in the Union of South Africa shall be liable
to a fine not exceeding two pounds for each
offence; provided that nothinij in this and the
preceding section contained sh ;Hl affect any bread
of the kind or denomination u§ually called French
or fancy bread or rolls when expressly sold or
offered for sale only as su,ch; and provided further
that the expression "French tjr fancy bread or
rolls" shall mean any bread \vhich, in addition
to flour or meal, water or salfi shall contain one
or more of the following ingr~tlients, viz ; Butter,
milk, eggs, malt extract, or dried fruits, in such
quantity as to be noticeable tb an ordinary observer; and also any bread spst ially prepared primarily for invalids and sold t\i1der a recognised
trade name.
·

BILLIARD T ABLf::.
Yearly licence, 1st January to 31st [Jecember
Half-yearly licence, 1st July to 31st Oecember

£ 12.0.0

6.0.0

1. for keeping . a public billiard ta!)le, whether a
charge is made for the right ~f playing or not.
Each licence shall cover one tf\ble only, but any
num.b er of licences may be f\eld by the same
person; provided that no licent>e shall be granted
until a certificate is produ(~d from a duly
authorised Police Officer that tr~-e person to whom
the licence is to be issued is .;,,f good character;
provided further that this certificate shall not be
re>.quired by the holder of any li,\'lUOr licence which
ha~1 been issued subject to a certificate of . the
Lict.~nsing Court.
2. Whei1 ·temporary transfer of a licence shall have
been ,granted under the provisiqhs of section fortysix a41d tbe succeeding sectior~s of Proclamation
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(e) geen gelicentieerde bakker, in die hoedani_gheid verplicht is en vereist wordt, een algem eene handelaars of handelaars Jicentie uit
te nemen voor eenige plek of perceel die behoorlijk gelicentieerd is en waar alleen brood,
beschuit, koek of gebak verkocht . wordt.
2. Sekties twee tot tien incluis, onder het hoofd van
Algemeene Handelaar jn. deze Bijlage zijn mu ta tis m u t a n d is op iedere bakker van toepassing.
3. Iedere persoon die brood, beschuit, koek of _gebak verkoopt zonder vooraf een bakkers licentie
uitgenornen te hebben, wordt beschouwd dezelve
gebakken en gemaakt te hebben, tenzij hij kan
bewijzen dat dezelve door een gelicentieerde bakker gebakken en gemaakt waren.
4. Iedere gelicentieerde bakker en iedere gelicentieerde persoon die brood verkoopt, moet op een
in bet oog vallende plaats in zijn winkel of gelicentieerde huis en op of naby de toonbank een
weegschaal opzetten of laten opzetten met de
standaard gewichten zooals vastgesteld door de
wet die op het oogenblik van kracht is in dit
gebied of de standaard avoirdupois gewichten
welke bij wet in de Unie van Zuid Afrika vastgesteld zijn, ten einde dat. al ~et brood, behalve _in
de gevallen van uitzondenng m deze Proklamahe,
dat verkocht wordt, van- tijd tot tijd gewogen
wordt in de tegenwoordigheid van de koopers
indien zij dit wensen; en indien zulk een bakker
of persoon verzuimt op voornoemde wijze een
dusdanige weegschaal op te zetten of een behoo rlijke weegschaal en behoorlijke gewichten
voor gebruik aan te schaffen en te gebruiken, of
valse gewichten gebruikt of weigert op verzoek
van de kooper brood dat in zijn winkel verkocht
is te wegen, dan is hij onderhevig aan een hoete
van hoogstens vijf pond voor iedere overtreding.
5. Een iegelijk die brood ·verkoopt of te koop aanbiedt of met medeweten toelaat dat brood verkocht of te koop aangeboden wordt of na de
verkoop afgeleverd door iemand in zijn dienst of
in een of andere door hem gebruikte winkel of
perceel, is, tenzij dat brood · verkocht wordt bij
standaard gewicht zooals vastgesteld door de wet
op het oogenblik van kracht in dit Oebied of
bij standaard avoirdupois gewicht zooals bij de
wet vastgesteld in de Unie van Zuid Afrika, onderhevig aan en een boete van hoogstens twee pond
voor iedere overtreding; met dien verstande, dat
niets in deze en de voorgaande sektie vervat van
toepassing zal zijn op brood van de so<?rt die
gewoonlijk Frans of luxe brood of brood1es g~noemd wordt indien deze uitsluitend als zoodamg
verkocht of te koop aangeboden worden; en verder met dien verstande dat de uitdn1kking "Frans
of luxe brood of broodjes" zal beteekenen eenige
soort van brood, dat, behalve meel, water of zout,
een of meer van de volgende ingredienten bevat,
nl. : boter, JJ!eik, eiers, mout extrakt of gedroogde
vruchten, in hoeveelheden die door de gewone
opmerker waarneembaar zijn; en verder brood dat
speciaal hoofdzaketijk voor zieken vervaardigd is
en onder een erkende handelsnaam verkocht
wordt.
BILLARD.
Jaarlijkse licentie, 1 Januari tot 31 December £ 12.0.0
6.0.0
Halfjaarlijkse licentie, 1 Juli tot 31 December
l. Voor het houden van een publiek billard, hetzij ·
· voor het recht om te spelen berekend wordt of
niet. Iedere licentie is voor slechts een billard, echter
kunnen een aantal licenties · door dezelfde persoon
gehouden worden; met dien versta~?e, dat ge_e?
licentie zal uitgegeven worden tenZJJ een cerhh,
kaat voorgelegd wordt door een bevoegde Politieambtenaar, dat de betreffende persoon e-en goede
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No. () of 1920 and the original holder of that
licence shall also be the holder of a licence to
keep a billiard table upon the licensed premises,
he may, by application to and endorsement under
the hand of the Magistrate, make transfer of the
licence to keep such billiard table. for the unexpired period thereof to the person to whom
the first-mentioned licence has been temporarily
transferred.
3. Except as provided in the preceding section in
this schedule a Billiard Table Licence shall not
be transferable.

BROKER
Yearly licence, 1st January to 31st December
Half-yearly licence, 1st July to 31st December

.£ 10.0.0
5.0.0

1. For carrying on the business pf a Broker by

making bargains and contracts between other persons in matters of trade, commerce, navigation,
house and estate agency, or sales of movable or
immovable property for a remuneration commonly
called a brokerage or commission; provided that
a 'Broker's licence shall not be required
(a) by a duiy licensed importer in respect of any
goods imported by him;
(b) by a duly · licensed agent of a foreign Hrm
or commercial traveller in respect of the sale
of any goods of the firm for which he is so
licensed;
(c) by a duly licensed merchant selling goods
on behalf of other merchants;
(d) by a market master or market agent in respect of goods sold on the public market.

2. When two or more members of a firm carry on
the business of brokers, each memher so carrying
on ihe business sh;i.11 take out a separate and
distinct 'licence in his own name.
BUTCHER.
Yearly licence, 1st January to 31st December £ 5. 0.0
2.10.0
Half-yearly licence, 1st July to 31st December
In addition £ I on every £ 1,000 or part thereof
of Turnover up to .£ 5,000 and £ 2 on every .t 1,000
or part thereof of Turnover exceeding _£ 5.000. Maximum addition .£ 300.
1. The provisions C)f sections two to ten inclusive,
under the heading of General Dealer in this Schedule shall apply m u ta tis m u t a n d is to every
butcher.
2. No person shall exercise the trade or calling of
a butcher without having taken out a butcher's
licence; . provided that every person keeping a
shop an_d exposing meat for sale shall, whether
he shall or shall not have himself slaughtered
the same, be deemed to be a butcher for the .
purpose of requiring to have a butcher's licence,
provided further .that a butcher's licence shall not
be required for the sale of sausages, polonies,
tripe, h am, . bacon, salted, frozen or preserved
meat, for which a general dealer's licence is necessary, but such articles may be sold by a duly
licensed butcher at the premises covered by his
licence without taking out a general dealer's licence.
3. A butchers licence shall not be required:-- ·
(a) for the sale of meat to travellers by the
holder of any licence for th e sale of ·wines
and spirits or of any licence for dealing by
retail in any place not being within a municipality.
(b) for placing, exposing or offering meat on
any public municipal market for sale by the
m;irket master.

naam heett; verder met dien verstande dat dit
certifikaat \1iet nooa1g is door de houder van een
dranklicent-ie die op een certifikaat van het Licentiehof ;Htgereikt is.
2. Wanneer ~en tijdelijke overdracht van een iicentie
toegestaan is onder de voorzieningen van sectie
zes en vc~rtig en de daaropvolgende secties van
Proklamatie No. 6 van 1920 en de oorspronkelijke
houder vaii die licentie tevens een licentie heeft
voor het liouden van een billard in het gelicentieerde hqis, dan kan hij op applicatie aan en
endossem cht onder de hand van de Magistraat,
overdracht maken van de billard licentie voor het
onafgeloo1~en tijdperk van dezelve aan de rersoon aan 1vic de eerstgenoemde licentie ti.idelijk
overgedrag en is.
3. Uitgez.ond ~rd zooals waarvoor in de voorgaande
sektie · in ~!eze Bijlage voo rziening gemaakt is, is
eeo billard licentie niet overdraagbaar.

MA KELAA.R.
Jaarlijkse licentie; 1 Januari tot 31 December £ 10.0.0
5.0.0
Halfjaarlijkse Hrentie, 1 Juli tot 31 December
1. Voor het drijven van een makelaars zaak, door
middel vrp1 koop-overeenkomsten en kontrakten
tussen andere personen in aangelegenheden betreffende ha11Hel, scheepvaart, !mis en boedei agentschap ot '(:erkoop van vast of roerend goed tegen
een betali:ig gewoonlijk genoemd-courtage of commissie; met dien verstande dat geen makelaars
licentie n !reist v.;ordt voor
(a) een 1\ehoorlijk gelicentieerde invoerder ten
opzichte van door hem ingevoerde goederen,
(b) een Behoorlijk gelicentieerde agent van een
vreerr1de firma of handelsreiziger ten opzichte
van de verkoop van goederen van de firma
voor wie hij gelicentieerd is,
( c) een ,\·ettig gelicentieerde koopm an die goederer4 ten behoeve van andere kooplieden verkoop~; .
(d) een rl'iarktmeester of marktagent ten opzichte
van dj, de publieke/markt verkochte g'bederen.
· 2. lndien t\~·ee of mee1.. !eden van cen firma het
beroep Yan makelaar uitoefenen, dan moet ieder
zulk lid l'.en afzorlderiijke licentie in zijn eigen
naam uirnemen.

SLAGER.
J aarlijkse licer\tie, 1 Januari tot 3'I December £ 5. 0.0
2.10.0
Halfjaarlijkse !kentie, 1 juli tot 3! December
Bovendic:1, .£ 1 op iedere £ .1000 of gedee\te er
,v an op de orHzet tot £ 5000 en £ 2 op . iedere t: 1000
of gedee\te e1'. van op de omzet boven £ 5000. Maximum verhooglng £ 300.
1. De voor}Jeningen van secties twee tot tien incluis, ornl e,r het hoofd Algemeene Handelaar in
deze Bijhlge zijn mu ta .tis mu tan dis op iedere
jslager va 11 toepassiljg.
2. Niemand mag... het bedrijf of beroep van slager
uitoefenert, tenzij hij een slagers!icentie uitgenomen
l}eeft; md dien verstande, dat ieder die een winkel
houdt -en, daarin vlees te verkoop tentoonsteit, of
/hij hetzelh zelf geslacht heeft of niet, beschouwd
i word en een stager ie zijn voor wie een slagers·licentie ,: , :ereist wordt, en verder met cjien verstande, di.! t geen slagerslicentie no_oi:lig is voor de
, verkoop van worst, polonies, pens, ham, spek,
gezouten, bevroren of gepreserveerd vlees, voor.
welke e~:n algemeene handelaarslicentie · vere~st
wordt, e1Jhter mogen zulke artikelen verkocht ',\;0rden dool,'. een gelicenticcrde stager op het i;te'rceel
voor wclk zijn licentie ·uitgegeven is, zon~er een
ner:ioen.
algemeer1e handelaars licenti~ uit
.·
3. Geen sl:lgers licentic is vereist: (a) voor d9,verkoop van vlees aan rei"zigers doo r
de no 4der v.1n een licentie voor de verk0op
van wijn b f en spiritualien of van een lic:entie> w,o r

tc
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handel in h et klein, op een buiten : een munigelegene plek;
cipaliteit
Yea rly licence, 1st January to 31st i)ecember £ 50.0.0
(b) voor ·het te verkoop door de marktmeester
H alf-yearly licence, 1st July to 31st l)ecember
25.0.0
op een publieke municipale markt plaatsen,
1. This licence shall be requirt,tt by every person
ten toon stellen of aanbieden, van vlees.
who travels about from pla€t to place s ellinoAGENT VOOR DE VERKOOP VAN AANDEELEN
offering; for sale or canva~sihg fo r the sale
EN . LAND.
shares _m any c~mpany, registered or un~egistered,
Jaarlijkse licentie, 1 J anuari tot 31 December £ 50.0.0
or sellmg, offering for sale 0 1° canvassing for the Halfjaarlijkse licenti.e, 1 Juli tot .31 December
25.0.0
sale of immovable property. The holder of this
Deze licentie is vereist voor iedere persoon die
licence s hall not be required t1 i fake out a brokers van plaats tot plaats reist voor het verko.o pen, te koop
licence.
aanbieden of opnemen van orders voor verkoop van
aandeelen in een m aatschappij, h etzij geregist reerd of
COMMERCIAL TRAVELLER.
ongeregist.reerd, of het verkoopen, te koop aanbieden of
Yearly licence, 1st January to 31st December £ 5. 0.0 o rders opnemen voor de verkoop van onroerend goed.
Half-yearly licence, 1st July to.-,31s t fJecember
2.10.0 De houder van deze licentie behoeft geen makelaars
licentie uit te nemen.
1. For exercising throughout the Territo rvf of SouthHANDELSRElZIO ER.
West Africa · the calling of . iL Comn1ercial Traveller (including the . exeic!se of such calling by Jaarlijkse licentie, 1 J anuari tot 31 December £ 5.10.0
2.10.0
an agent for . a foreign
soliciting o rders) Halfjaarlijkse licentie, 1 Juli tot 31 December
1. Voor het uitoefenen over het O ebied van Zuid
except for agricultural machm,,1y, from other than
West Afrika van h et beroep van Handelsreizige r
licensed dealers or tradesmen for articles required
(insluitende de uitoefening van dat b eroep door
for the purposes of their trac\e.
.
een - agent van een vreemde firma), het v ragen
DEALER
o m orders, behalve voor landbouwwerktuigen, aan
and ere dan gelicensieerde handelaars of h andwerksYearly licence, 1st January to 31st h)ecember £ 0.10.0
lieden, voor voorwerpen welke voor de doeleinden
Half-yearly licence, _lst July to 31st becember
0. 5.0
,·an hun hedrijf benoodigd zijn.
HANDELAAR.
In addition £ 1 on every .t 1,(JOO o r part thereof
J
aarlijkse
licentie,
1
Januari tot 31 December £, 0.10.0
of Turnover up to £ 5,000 and £ 2 on every ,e 1,000
Halfjaarlijkse licentie, 1 Juli tot 31 December
0. 5.0
o r part thereof of •Tur11over excee~.ling £ 5.000. M:1xiDaarcnboven £ 1, op ied ere £ 1000 of gedeelte
mum
addition £ 300,; ·
,-:,.
ervan van de omzet to t £ 5000. en £ 2, op iedere
1. " Dealer" shall mean any pe;rson, not being a
£ 1000 of gedeelte ervan over £ 5000. Maximum vergeneral dealer or dealer in ,ntoxicating liquor
hooging £ 300.
·
I. "Handelaar" zal bet eek en en eenige persoon, die
who. sells the following articl ~s of South Africa~
geen algemeene handelaar of handelaa r in beProduce or man~factu_re o~ly, viz; fru it, vegedwelmende dranken is, die uits luitend de volgende
ta?l~s non-alcohouc drmks (misluding drinks con•
artikelen zijnde Zuid Afrikaanse voortbrengselen
tammg not mo re th an three ner cent of alcohol)
. of fabrikaat verkoopt, n. 1. vruchten, groenten,
to~acco, fish, eggs,. pouitry, )'10ney, bread, bisniet-alkoholise dra nken (ins luitende dranken welke
cuits, cakes, c~nfect1onery anq sweets, or dairy
niet m eer dan drie p ercent alkohol bevatten),
pro~u~e only, m a s h?P, or o ther premises of
tabak, vis, eiers, gevogelte, honing, brood, be~ s1m1lar nature; p~ov1ded tha t the e:<;pressio n
schuit, koek, banketbakkerswaren en s uikerwaren
shop or other premises of a Si milar n ature" shall
oi zuivelprodukten, in een w inkel, of ander perceel
no t h e construed as includi~g _al\y premises situated
van dien aard; m et dien verstande, dat de uit~
. upon a fa rm or garden w1thm which the produce
drukking "winkel of ander perceel van dien aard"
of- such farlJl or garden o nly is stored for the purniet moet opgevat warden in te sluiten een huis
pose? of .sale, :_barter_ or exch~llge ; provided that
nothing in th is s ection contaii}ed shall be conof perceel gelegen op e!'!n farm of tuin binnen
welke de voortbrengselen van die tuin of farm
strued .as altering in . ~ny wa\ th e existing law
bewaard worden voor verkoop, mil of ruilhandel;
respectmg bakers: Provided furH1er that any deale r
met dien verstande, <lat niets in deze sectie moet
who shall sell or expose for sale tobacco or
<>pgevat worden alsof h et op eeniger · w ijze de
aera~ed ?r mineral waters sha\t be liable fo r any
bestaande w et op bakkers v_e randert; verder m et
special licence for the sale ot these articles redien verstande, dat een handelaar die t abak of
quired by any law for the time being in force.
gazeuse of minerale wateren verkoopt of te koop
2. The provisions of sections twt, to ten inclusive
tentoonstelt, o nderh evig is aan een speciale licentie
of this Schedule under the h eading of Generai
voor de verkoop van die artikelen · door de te
Dealer" s h all apply m u t at i s mu fa ~• d is to
<lien tijde ·van kratht zijnde wet vereist.
applicants for or h olders of D ealer's licen ces.
2. De voorzieningen van secties twee tv~ tien incluis, van deze Bijlage onder het h oofd "AlgeFISHING BOAT
meene Handelaar" zullen mu ta t is m u t.a n dis
for every fishing boat :van toepassing zijn op applikanten voor of houders
50 tons and over . : .
van handelaars licenties .
.£ 5. 0.0
20 tons and under 50 tons . . . .
2.10.0
VISBOOT
Under 20 tons (Mo to r) . . . . .
1. 0.0
(alleen jaarlijkse licentie).
';!-<.nder 20 tons (Sailing or Rowing).
1.0
Voor iedere visboot:fo:r every w haling vessei . . . . . . . '50. 0.0 50 ton
en daarboven
£ 5. 0.0
For \every trawling vessel, to operate tra\vl
20 ton en o nder 50 ton .
2.1 0.0
nets·· to a number to be specified o n the
Onder 20 ton (motor) .
1. 0.0
licenc e, each trawl net .
·
5. 0.0 Onder 20 ton (zeil of roei)
1.0
GAME DEALER._
Voor iedere walvisvaarder
50. 0.0
.
.
Voor iedere sleepnetvisboot, werkende met
Yearly licence, 1st January to 31st becember £ 4.0.0
sle~pnetten waarvan bet aantal op d e liHalf-yearl_y licence, 1st J uly to 31st becember
2.0.0
5. 0.0
cent ie aan te geven, elk sleeJ)net

ii
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1. No person shall sell,. barter, hawk or expose for
sale any game, without having previously taken
out a licence, which licence shall be in addition
to any other licence required by this Proclamation.
No such licence shall be issued without a certificate from the Magistrate of the district, that the
applicant for such licence is to the best of his
knowledge and belief a fit and proper person
to sell game.
2. Every person who shall sell, barter, hawk, or
expose for sale any game, without having previously taken out such licence shall be liable to
a penalty not exceeding ten pounds, or, in default of payment, to imprisonment with or without
hard labour for a period not exceeding one month,
unless the fine be sooner paid; provided that
nothing in this section contained shall apply to
the selling, bartering, hawking or 'exposing for
sale by the owner of land of any game killed
upon the land owned by him.
.3. For the purpose of this licence biltong or canned
game shall not be deemed to be game.
GENERAL DEALER.

Yearly licence ,vhere the turnover does not
£ 1000
£
Yearly licence where the turnover exceeds
_ £ 1000, 1st January to 31st December
Halt-yearly licence, 1st July to 31st Dec.

exceed
7.10.0
10. 0.0
5. 0.0

In addition £ 1 on every £ 1,000 or part thereof
of Turnover exceeding £ 1,000 up to £5,000 and £ 2
on every £ 1,000 or part thereof of Turnover exceeding
£5,000. Maximum addition £ 300.
1. For carrying on the trade or business of selling,
consigning or offering or exposing for sale, barter
or exchange, any goods, wares, merchandise, produce or livestock; provided that this licence shall
not be required,
(a) for the sale, barter or exchange of produce
or livestock of a farm or nursery garden when
· sold, bartered or exchanged by the owner
or producer,
·
· . (b) for the sale of any goods manufactured or
produced in this Territory by the person
owning the business unless· such person regularly engages in retail transactions;
provided that the expression "General
Dealer" shall not include any dealer as defined in this Proclamation or any duly licensed
hawker as such (or person exempted from
taking out a hawker's licence) dealer in intoxicating liquor as such, apothecary, chemist
or druggist, as such . or baker, butcher or
speculator as such.
2. Any person desiring to obtain a general dealer's
lis,ence shall apply to the Magistrate of the
District in which he \Vishes to carry on such
business, for a certificate allowing the issue of
such licence. The application for the certificate
shall be granted or refused in accordance with
the provisions of section four hereof.
3. Every applicant for a certificate as aforesaid for
a general dealer's licence, shall, in making application therefor state the premises at which he
desires to carry oil business. Any certificate issued
·upon such application sh.all be deemed to have
been issued to the applicant in respect ·of such
premises, arid shall be signed by tfie Magistrate.
4. (1) Where application for a certificate for a general
dealer's licence is made to any Magistrate
by or on behalf of any person whatsoever

WILDHANIJELAAR (POELIER).

J aarlijkse licentie, 1 Januari Jot 31 December £ 4.0.0
Halfjaarlijkse licentie, l Juli tot 31 December
2.0.0
1. Niemand mag w'ild verkoopen, ruilhandel er in
drijven, venten of te verkoop tentoonstellen zonder
vooraf een licenHe uit te nemen, welke buiten
en behalve eenigf door deze Proklamatie vereiste
licentie moet uiti~enomen warden. Geen licentie
van deze aard za! warden uitgegeven zonder een
certifikaat van df Magistraat van het distrikt dat
applikant voor zUover hij weet en gelooft, een
geschikte en beJc!i)orlijke persoon is om wild te
verkoopen.
2. ledere persoon clie wild verkoopt, er ruilhandel
in drijft, vent, of te koop tentoonstelt zonder tevoren de noodig1~ licentie uitgenomen te hebben,
is onderworpen ,tfo een boete van hoogstens tien
pond, of bij wanl:Jetaling, aan gevangenisstraf met
ot zonder harde ::lrbeid van hoogstens een maand,
tenzij de boete tt:voren betaald is; met dien verstande dat niets in deze sectie vervat van toepassing zal zijn 01; het verkoopen, ruilhandel drijven
in, venten of te _verkoop tentoonstellen door de
eigenaar van lanrJ, van wild dat op het hem toebehoorende land gedood is.
3. Voor de doeleinden van deze l1eentie ·zullen biltong of wild in b!ikken (gepreserveerd wild) niet
als wild beschoutvd worden.
ALGEMfENE HANDELAAR.

Jaarlijkse licentie in g~vallen waar de omzet niet boven
£ 1000 bedraagt
£ 7.10.0
Jaarlijkse licentie in gevallen waar de omzet
meer dan £ 1000 hedraagt, 1 Januari tot
31 December
10. 0.0
5. 0.0
Halfjaarlijkse licentie, 1 Juli tot 31 December
Bovendien £ l op iedere £ 1000 of gedeelte ervan . op de .omzet bi5ven £1 1000 tot £ 5000 <-en £ 2
op 1edere £ 1000 of gede_elte ervan van de omzet
boven £ 5000. Maxiinum verhooging £ 300.
1. Voor het drijven \'all een zaak voor het verkoopen,
consigneeren, of te verkoop, of in ruil aanbieden
of tentoonstellen van of ruilhandel in goederen,
waren, koopwar~n, produkten of vee ; met dien
verstande dat dtlze licentie niet noodig is:
(a) voor de verhoop, ruilhandel of ruil van produkten of ,'ee van een farm of kweekery,
indien verkocht, geruilhandeld of geruild door
eigenaar of j)roducent;
·
(b) voor de ver-koop van goederen gefabriceerd
of geproduceerd in dit Oebied door de persoon . die di> zaak bezit, tenzij die persoon
geregeld en detail zaken drijft;
~et dien verstani]e da( de uitdrukking "Algemeene
Handelaar" nie;t zal insluiten eenige handelaar
zooals ·beschrevch in deze Proklamatie of eenige
w:ettelijk gelicenfieerde smous als zoodanig (of
E;en persoon d}e vrijgesteld is van het uitnemen
fan een smous litentie), handelaar in bedwelmende
dranken als zoodanig, apotheker, chemist of drogist
als zoodanig, of bakke·r, slager of spekulateur als
zoodanig.
·
·
2. Iemand · die ee1l algemeene handelaars licentie
wenst, · moet aahvraag doen aan de Magistraat
van het distrikf waarin hij die zaak wenst
drijven, voor ci!n certifikaat waarop de licf::ntie
kan worden ui tgegeven._ De applicatie vof(')r het
certifikaat kan loegestaan of geweigerd /~vorden
overeenkomstig de voorzieningen van seittie vier
van deze afdeeling.
.·
3. ledere appli)yant voor een certifikaat vc/ornoemd,
voor een atgemeene handelaars licentie moet in
die a_pplikat'ie he t perceel opnoemen
hetwelk

·•'le

in
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the said Magistr{tte may, if satisfied that
prim a fa c i e _reiison exists for refusing any
such application pn the ground of public
health, require the; applicant to furnish at his
own expense a certificate by a medical practitioner appointed' by the Magistrate before
such application i~ considered or further considered .
(2) The granting or refusal o f any application
for a certificate for a licence or for an additional licence m~de to any ·Mag istrate shall
be in the discretipn of such Magist(ate and
no application fol: a certificate for
licence
by or on behalf 5f any . person whose name
do es not appear 4.pon the list framed for the
district under the r.rovisions of section 6 hereof
shall be considereg· unless _the Magist~late shall
have inquired fro n1 the senior officer.:of police
for the d istrict if anything is known against
the applicant whkh shall be brought to the
notice of the said '"{v1agistrate.

a.

(3) Anything to the cpntrary in this section contained notwithsta nping, it shall be lawful for .
the Administrator; if he is satisfied that any
application as in ·fhis section mentioned has
been refused solelt on the ground that there
are a lready a sufficient number of general
dealers within a farticula r area, to issµe a
certificate under the hand o f the Secretary for
South-West Afric~ to the a,pplicant therefor,
and such certificafe shall be regarded for all
purposes as a . cq:tificate issued by the Magistrate.
(4) Where application for any certificate as aforesaid is made by or on behalf of any firm
or partnership, the full names of all the members of such firui or partne rs hip shall be
disclosed to the ;t\agistrate,
(5) In t~e ev~nt of any licence hol~er under this
section bemg com·1cted for a senes of offences
against the provi~ions of the Public H_ealth
Pro clamation 192tj or any regulations lawfully made thereunfler the Magistrate is hereby
empowered in ad9ition to imposing such penalties as may qp prescribed for such offences to cancel th t licence held by the licenceho lde r and such ~ person shall be debarred
from obtaining a fresh licence for a period
of five years frqjn the date of such cancellation.

5. No application fo r a general dealer's licence by
a person w ho has acqrfired or proposes to acquire
an existi11g general ijealer's b usiness shall be
entertained unless u pq 11 proof that the seller has
given fourteen days' no tice of his intention to
sell or transfer the safri business, with the name
of the district and strciet or place wh·e"re the said
business is situated, fft the Official Gazette and
in at least one newspaper circulating in the district in which s uch h4Jiness is carried on, Where
any g~neral dealer's g·usiness has been sold an?
a Magistrate has gran;~d to the purchaser a certificate for a licence ij1 respect to th e premises
at which the business so sold is carried on any
licence bel-d by th e sel\er for the business so sold
shall, ip so fa ct o, t5e deemed to be cancelled
upon the issue to the· purchaser of a licence for
t~he business .

6, (1) It shall be the d\i ty of every Magistrate, to
compile and ma\ptain lists containing the
names o f a ll p erspns (including in the case
c•f a firm or par.foership the names of all
the members ther.;of} trading at the date of
the taking effect ' pf this Proclamation,
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hij zaken wenst te drijven, Certifikaten op zulke
applikaties uitgegeven zullen beschouwd worden
uitgegeven te zijn aan applikant ten aanzien van
<lat perceel en door de Magistraat geteekend
worden.
4. (1) In gevallen waar applikatie gemaakt is voor
eencertifikaat voor een algemeene handelaars
licentie aan een Magistraat door of ten b ehoeve van wie ook, dan kan die Magistraat,
indien hij overtuigd is dat er prim a f a c i e
reden bestaat v9.or het weigeren vaq die applikatie voor redenen van openbare gezondheid,
applikant verzoeken op diens kosten een certifikaat te leveren door een door die Magistraat
aangestelde medise praktizijn, alvor ens die
applikatie overwogen of verder overwogen
ka n- worden, ·
(2) Het to estaan of weigeren van een applikatie
voor een cedifikaat voor een Iicentie of toegevoegde licentie aan een Magistraa t zal aan
h et oordeel van die Magistraat overgelaten
worden en geen applikatie voor een certifikaat
voo r een licentie door of ten behoeve van een
persoon w iens naam niet voorkomt op
de lijst die opgemaakt is voor het distrikt
o nder de voorzieningen van sectie 6. van deze
afdeeling, zal o verwogen worden, tenzij de
Magistraa t onderzoek gedaan heeft bjj d e
hoofd officier van po litie van het distrikt of
er ·iets bekend is tegen applikant dat onder
de aandacht van gezegde Magistraat behoort
gebracht te wo rden.
(3) Niettegenstaand e wat tot het tegendeel in deze
sectie moge vervat zijn, heeft de Administrateu r wettig het recht, indien hij overtuigd
is dat een applika tie zooals in deze sectie
genoemd, geweigerd is, a lleen op grond dat
er reeds een voldoend . aantal algemeene handelaars binnen een bijzonder gebied is, een
certifikaat o nder de h and van de Sekretaris
voor Zuid W est Afrika aan de applikant voor
hetzelve uitgeven en moet een dusdanig certifikaat voor alle doeleinden aangezien worden
als een door de Magistraat uitgegeven certifikaat.
( 4) In gevallen w.'3ar applikatie gemaakt is voor
een certifikaat als hierboven beschreven, ten
behoeve van een firma of compagnonschap,
moeten de voile namen van al de leden van
di e firma of compagnonschap aan de Mag istraat medegedeeld wo rden.
(5) Indien een licentiehouder onder deze sectie
schuldig bevonden is aan een reeRs van overtredingen tegen de voorzieningen van de Openbate Gezo ndheid P roklamatie 1920 o-f eenige
wettelijk onder d ezelve gemaakte regulaties,
dan heeft de Magistraat hierbij d e b evoegdheid om buiten en behalve de straffen op
te leggen welke voor dergelijke overtredingen
voorgeschreven zijn, de door de licentieho uder
gehouden licentie te kanseleeren en is die
persoon van h et verkrijgen van een niemve
licentie voor een . tijdperk van vijf jaren van
. af de datum dier · kansellatie uitgesloten, •
5. Geen a pplikatie voor een algemeene ha ndelaars

licent ie gemaakt door iemand die . een b estaande
algemeene handel-aars zaak overgenomen heeft of
zulks van plan is te doen, zal overwogen worden,
tenzij bewijs geleverd wordt dat de verkoo per in
de _Officieele Courant veertien dagen k ennisgegeven heeft van zijn voornemen die zaak te verkoopen of over te dragen, . met de naam van. het
distrikt of plaats waar de zaak gelegen is, en
minstens in een courant die uitgegeven · wordt in
h et dis trikt in hetwelk de zaak gedreven wordt.
In · gevallen waar een algemeene handelaarszaak
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(a) as general dealers, as herein defined,
butchers and bakers and

(b) as dealers, as herein defined, within the
area of such Magistrate's district and a
description, sufficient for the purposes of
identification, of the various premises at
at which such person is so trading, and
to add to the said lists. the name of every
duly licensed person (including in the
case of a firm or partnership the names
of all the members thereof) who, upon
obtaining a certificate or additional certificate as hereinbefore mentioned, shall
commence to trade as a general dealer
within the area of the Magisterial District, together with a description sufficient for the purposes of identification,
of the premises at v..·hich such person
has so commenced to trade.
(2) Every person whose name shall have been
placed upon any such list shall be exempt
from the necessity of obtaining the certificate
hereinbefore referred to so long as he shall
trade at the premises iri respect of which his
name has been placed upon any such list
and unless he shall at any time, owing to
cancellation of his licence, or for any other
reason, cease to trade at such premises; provided that the temporary closing of the premises through illness or absence of the proprietor or manager thereof, fire, flood or other
disaster, shall not be deemed ceasing to trade
if the premises are still owned or leased by
the licence-holder and the stock-in,trade has
not, previous to such closing, been removed
from such premises.
(3) Any such list shall at all reasonable times
be open to inspection by any Officer of Police, or any interested person.
(4) It shall be the duty of ~ver_y Mr1gistrate from
time to time to make or cause to be made
any necessary alterations in such lists.

7. (1) In case any person whose name shall have
been placed upon any list framed under the
provisions of the preceding section, shall wish
to change the place at which his business
shall in future be carried on, it .shall be
lawful for such person to apply (upon payment
of a fee of five shillings) to the Magistrate
for a certificate authorising the removal of
the business to scirne other place within the
area of jurisdiction of such Magistrate and
such certificate shall then be either granted
or refused; provided that where a Magistrate
has refused an application for a removal certi~
ficate made owing to termination of a lease
or on account of fire or other• disaster the
applicant therefor shall be entitled if he shall
forthwith notify the Magistrate concerned that
he intends to seek other premises to ,vhich
to remove his business, to have his name
retained upon the list mentioned in the preceding section for a period of four months,
reckoned from the date of the termination of
the lease aforesaid or of the fire or other
disaster, and during the said period of four
months he shall be entitled to renew his
application for a removal certificate under the
provisions of this section.
(2) Any certificate so granted by the Magistrate,
shall be signed by the Magistrate.

verkocht is, en de Magistraa( aan de kooper een
certifikaat uitgereikt heeft vbor een licentie en
aanzien van het perceel waarih de aldus wrkochte
zaak gedreven wordt, zal e\'.h licentie gehouden
door verkooper voor die vtrkochte zaak ipso
facto beschouwd worden Q"ekanseleerd tc zijn
zoodra een !icentie voor de Iaak aan de kooper
uitgereikt wordt.
6. (1) De Magistraat moet lijstt:n opmaken en houden van de namen va1l alle personen (insluitende in het geval van een firma of compagnonschap de namen \;an alle leden ervan)
welke handel drijven o(, de datum waarop
deze Proklamatie in krJcht treedt
(a) als algeineene han~!elaars zooals hierin
uiteengezet, slagers en bakkers en
(b) als handelaars, zooais hierin uiteengezet,
binnen het gebiecl van zulk een Magistraats distrikt, en een beschrijving, voldoende voor de do':':leinden van identifi.
katie, van de verschiilende perceelen waar
die persoon handel drijft, en aan die
lijsten toevoegen <le naam van iedere
wettelijk gelicentiet'rde persoon (ins1uitende in het geval l'an een firma of compagnonschap, de nAmen van alle }eden)
die, na een als boven beschreven certifikaat of toegevoegd certifikaat verkregen
te hehben, begint te handelen als een
algemeene handelaar binnen het gehied
van het magisteriak Distrikt, alsmede een
heschrijving, voldo1)nde voor doeleinden
van identifikatie, vvn het perceel waarin
die persoon is beg;r1nen te handelen.
(2) Iedere persoon wiens 1taam op dezulke lijst
voorkomt, is vrijgesteld van de noodzakelijkvan het verkrijgen van het hierin naar verwezen certifikaat, zool 9hg hij handelt in het
perceel ten opzichte w~arvan zijn naam geplaatst is op zoodanigc lijst, en tenzij hij te
eeniger tijd om r~den ,'an de kansellatie van
zijn licentie of voor een i-indere recfen, ophoudt
op dat perceel te handelL'n; met dien verstande
dat het tijdelijke sluite;i van het perceel om
reden van ziekte of ahl'ezigheid van de eigenaar of bestuurder, _br~nd, overstrooming of
andere ramp, niet zal l'leschouwd worden te
zijn ophouden te handden indien het perceel
nog aan de houder van de licentie behoort of
door hem gepacht wur-dt en de goederen
waarin gehandeld wordt, v6fa de sluiting niet
uit het perceel verwijf!trd zijn.
(3) Een dergelijke 1ijst zal ten alle geschikte tijden der inspektie opeh liggen voor eenige
Officier van Politic of eenige geinteresseerde
persoon.
( 4) Alie Magistrate□ moetfi1 van tijd tot tijd de
noodige veratideringen in die lijsten maken
of doen ,,maken.
7. ,(l) lndien iemand wiens !iaam geplaatst is op
-een onder de voorzienlngen van voorgaande
sectie opgetrokken lijst, verandering wenst te
maken betreffend de plaats waar hij voortaan
zijn zaken wenst te arijven, dan heeft h_ij
het recht persoonlijk ('.cgen betaling van een
fooi van vijf shillings) aanvraag te maken bij
de Magistraat voor een l:ertifikaat machtigende::de verplaatsing van de zaak naar een and~.:re
plaats binnen het rechtsgebied _van die ,. Magistraat; het certifikaat zal dan gege;,'en of
geweigerd worden·; mft dien verstand,e dat in
gevallen waar de Mag·istraat een c.ipplikatie
geweigerd heeft voor een verplaats3ng certifikaat 1,gemaakt wegens het. verloopt:·n van een
pacht: of wegens brand ot andere. ramp, de
appli~ant, indien hij oni11iddelijk de Magistraat
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(3) Where application foi· a' ·~ertificate under the

provisions of this ~.e ction is made to any
Magistra te the said Afagistrate may, it satisfied that p 1: i m a f ~ c i e reason exists for
refusing such appliG/ition on the ground of
public health, require the applicant to furnish
at his o wn exp ense a certificate by a medical
practitioner appointed by the Magistrate.
(4) Any person who may be _aggrieved at a
refusal to issue . a cf-rtificatei' under the provisions of this sectioii may appeal to}the Administrator, who, if he is satisfied, after obtaining the vie\VS of the Magist-r'ate.v or if the
certificate has been refused on the ground
of public health a fter obtaining at the exp ense of the appJica ,1t the views of not less
than two impartial n1edical practitioders, that
any s uch certificate has been refused without
reasonable cause, ma :' issti'e a certificate under
the hand of the S\:cretary for South-West
Africa to the ~pplicimt therefor, . and such
certificate sha ll be n~g-arded for all purposes
as a certificate issuefl hy the Magistrate.

for

8. If a ny person in making application
a certificate or licence under the provisions of this P roclamation knO\\;ingly · 3nd v,•ilfully makes any false
statem ent, or by. any falseii ,)od, fraud, art or contrivance ,vhatever obtains <ir endeavours to obtain
such a certificate or licei!ce, he s hall be g uilty
of an offence and liable rm conviction to a fine of
not exceeding _{:, 10, or, failing payment thereof,
Jo imprisonment with or without hard labour for
period of not exceeding- three months, and in
addition to the p en alty hc':-eby provided any certificate or licence issued Jo such person may, in
the discretion of the Court, be cancelled, and such
cancella tio n. shall debar tlie. said person from obtaining a fresh certificat.· or licence for twelve
months thereafter.

a

CJ. If any perso~ (including in the case of a partners hip

each individual ·member !hereof) carries on the
trade of a gener.al dealer ?.I any premises in respect
whereof his name does iwt appear upon any lis t
framed under the provisi<1ns of sectio n six hereof
(un_less such person shall · prove to the satisfaction
of the Court tha t h e is tHlitled fo have his name
so placed upon such list and has made applica tion
to the proper authority frn· tha t purpose) without
o btaining a certificate in the manner hereinbefore
prescribed, such person sh::111 be deemed to he
trading without a licence a nd liable on conviction
to the penalties the refor provided.
10. No general dealer's Licen('e shall cover 1.n ore than
one shop o r separate plafe of business ; provided
that no more than one l!cence shall be required
for shops divided by w,1.lls but otherwise adjoining one a nother, antl no licence shall be
required in respect of p fe mises used for manufacturing Dr storage only:

11 . Any person being the holf!er of a current Oenenl
Dealer.'s licence who desires to trade at anv
exhibition o r show held bt an Agricultural Societ;•
may be g ranted a tempor~ry licence upon payment
of ·the sum of ten s hiil\bgs; such licence shall
not cover more than orH~ s tand, and shall be
aV.ailable ·tor a period of three days.
HAWKt)~.
To trade hs a h awker in one district ~';;';~
only outside Municipal Are(ls, one 1
Yehicle
£ 3.0.0

~ista-o~~

Half-yearly
liconcPt
1st July lo
31st !Jee.

£ 1.10.0
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kennis gee'ft van zijn voornemen een andere
plaa ts of perceel te zoeken waarheen hij zijn
zaak wenst t e verplaatsen;het recht zal hebben,
zijn naam te laten ~taan op de in de vo rige
sectie vermelde lijst voor een tijdperk van
vier maanden gerekend van af · de datum van
afloop van voornoemde pacht of van de brand
of andere ramp en zal hij gedurende die vier
maanden berechtigd zijn, zijn applikatie voor
een verplaatscertifikaat onder de voorzieningen
,,an deze sectie te vernieuwen.
(2) Aile aldµs ,.door d e Mag is traat vergunde certifikaten \Varden door de Magistraat g eteekend.
(3) In.. geva:tlen waar applikatie aan een Magistraat gemaakt wordt voor een certifikaat
onder de voorzieningen van deze sectie, kan
die Magistraat, indien hij overtuigd is dat
er prim a fa c i e reden bestaat voor weigering der applikatie op gronden van openbare
gezondheid, van applikant eisen dat hij op
eigen kosten een certifikaat levert van een
door de Magistraat b enoemde medise praktizijn.
(4) lndien iemand zich verongelijkt acht door de
weigering van uitgifte van een certifikaat
onder de voo rzieningen van deze sectie, d an
kan hij zich beroepen op de Administrateur,
die, indien hij, na de opinie .van de Mag is traat
ingewonnen t e h ebben of, indien h et certifikaat geweigerd is voor redenen van openbare
gezo ndheid nadat op kosten van applikant d e
opinie van niet minder da n hvee onpartijdige
rnedise praktizijns verkregen is, overtuigd is
dat het certifikaat geweigerd is zonder redelijke oorzaak,. een certifikaat . kan geven onder
de h and van de Sekretaris voor Zuid West
Afrika aan de applika.nt ·voor d at certifikaat
en moet zulk eeri certifika at voor alle doeleinden beschouwd ,,,orden als door de Mag istraat verstrekt.
S. Wanneer iemand die applikatie maakt voor een
certifikaat of een licentie o nder de voorzieninj!en
van deze Proklamatie moedwillig en m et b
weten een valse opgave doet of een cerfrfikaat
of licentie door valsheid of frauduleuze middelen
verkrijgt of tracht te verkrijgen, dan is hij aan
een overtreding schuldig en bij schuldigbevinding
onderhevig aan een boete van hoogstens £ 10,
of bij gebreke van betaling, aan gevangenisstraf
met of zonder harde a rbeid van hoogstens drie
maa nden en kan bovendien een aan die persoon ·
uitgereikte certifikaat of licentie naar het oord eel
van het Hof g ekan seleerd worden en zal die kansela tie die perso_on uitsluiten van het verkrijgen van
een nieuw certifikaat of licentie voor een tijdperk
van twaalf maanden daarna.
9._ Indien iemand (insluitende in het geval van compagnonschap elk individuee.J lid van dezelve) h et
b eroep van algemeen h andelaar uitoefent in een
perceel ten opzichte waarva n zijn naam niet voorkomt op een onder de voorzieningen van sectie
zes van deze :1ideeling opgetrokken lijst (tenzij
die persoon tot voldoening van h et Hof kan bewijzen dat hij het recht heeft tot het plaatsen van
. zijn naam daarop en aan de bevoegde au thoriteit
voor <la t doel aanvraag gedaan heeft) zonder een
certifikaat te krijgen op de voorgeschrevene wijze,
dan zal hij beschouwd worden zonder licentie te
h andelen en is bij schuldigbevinding onderh evig
aan de daarvoor voorgeschrevene straffen.
I 0. Een algemeene handelaars Iicentie zal b etrekking
h ebben op niet meer dan een w inkel of aparte
bezigheidsplek; met dien verstande d at niet meer
dan een licentie noodig is voor winkels welke door
muren gescheiden zijn m.aar overigens aan elkander
g renzen, ook is g een licentie vereist voor perceelen welke gebruikt worden uitsluitend voor
fabrika tie of berging.
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for each additional vehicle

Officiele Koerant, 28 Juni, 1921.
1.0.0

10.0

2.0.0
1.0.0

1. 0.0

5.0

2.6

To trade as a hawker in one Munici-

pal area, one vehicle
for each additional vehicle
To· hawk fruit, fish vegetables, eggs
poultry, honey or dairy produce
only, in .o ne district
Outsi-de municipal areas, one vehicle
Within one municipal area, one
vehicle

10.0

11. lemand die de ho uder is v §n een loopende algemeene handelaars licentie en handel wenst te
drijveri o p een tentoonstellini~· gehouden door een
Landbouwgenootschap, kan '€!en tijdelijke licentie
krijgen tegen betaling van ti,en shillings; zulk een
licentie is voor slechts een standplaats en voor
drie dagen geldig.

SMOUS.
j aar HAI! js.&.r
2.6 Om te handelen als smous in sled1ts Gehole
5.0
1 Jan. tot 1 Juli tol
een distrikt buiten municipale ·ge- 31 Dee. 81 Dec.
1. For the purposes of this Proclamation and of
£ 3.0.0 £ 1.10.0
bieden, een voertuig
any other law relating to the licensing of hawkers ieder verder voertuig
1.0.0
0.10.0
.
the expression "hawker" shall mean any person Om te handelen als smous in ~en
who carries on the trade or business of selling
municipaal gebied, een voertltig
1. 0.0
2.0.0
or offering or exposing for sale, barter or ex- ieder verdcr voertuig
0.10.0
1.0.0
change, any goods, wares or merchandise, and Voor bet venten van uitsluitend hltit;
for that purpose travels about from place to place
vis, groente, eiers, honing, gecarrying his goods with him, but shall not include:
vogelte of zuivelproducten, · in ~en
distrikt
(a) any street vendor of matches or flowers or
Buiten
municipale gebieden ~en
vendor of newspapers (including any other
0. 2.6
0.5.0
voertuig
printed matter not being a bound volume),
Binnen een municipaal gebied ~en
(b) any person carrying goods to or selling goods
voertuig
0.5.0
0. 2.6
at market,
1. Voor de doeleinden van d eze Proklamatie en van
(c) any bona fide outside salesman booking
eenige andere wet op het lictfotieeren van smousen
orders for a general dealer.
zal de uitdrukking ,,smous" beteekenen een pef(d) Any duly.·licensed commercial traveller, agent
soon die het beroep of betjifljf uitoefent van het
of a foreign firm or auctioneer.
verkoopen of te verkoop aanbieden of tentoon(e) Any person who being himself a grower or
stellen, ruilen of ruilhandel .tlrijven in, goederen,
producer so carries on the trade of selling
waren of koopwaren en dj:~ met dat doel van
or offering or exposing for sale, barter or
plaats tot plaats rondreist i!h zijn goederen met
exchange any goods, wares, merchandise or
zich medevoert, maar niet i;1sluiten:
livestock, his own growth or produce, or any
(a) iemand die op de straat verkoopt vuurhoutjes
agent appointed by any such grower or proof bloemen of nieuwsbl,aden (insluitende alle
ducer so to sell or exchange any such goods
ander drukwerk dat niet lh deelen gebonden is),
or merchandise for the sole account and bene(b) iemand die goederen n aar de markt brengt
fit of the said producer.
of op de markt verkoo1~it,
(f) Any seller of -wood o r salt.
(c) een· b o n a f i d e niet .!h een winkel zijnde
(g) Any native resident within any native reserve
verkoop'er, die orders dpneemt voor een alarea declared as such by .the Administrator
gemeene handelaar,
.,.
in pursuance of the powers conferred upon
(d) een behoorlijk gelicenti ~erde handelsreiziger,
him by Section twenty-two of this Proclaagent van een vreemde f!rma of venduafslager,
mation who carries on the trade or business
(e) iemand die, zelf verbouw€r of producent zijnde,
of selling or offering or exposing for sale,
het beroep uitoefent v1:!n het verkoopen, te
barter or exchange within that area, any goods,
koop aanbieden of te koop tentoonstellen,
wares or merchandise grown or produced in
ruilen, milhandel drijver\ in, goederen, waren,
the said area.
koopwaren of vee, zi,lhde · zijn eigen verbouwing of voortbreng:§el, of een agent die
2. The provisions of sections two and eight of this
door die verbouwer of producent aangesteld
Schedule under the· heading of "General Dealer"
is om zulke goederen :fif koopwaren te vershall apply m u t a ti s mu t an d i s to applicants
koopen of te ruilen voof uitsluitende rekening
for or holders of hawkers' licences, provided tj1at
en voordeel van die prdtlucent,
the certificate of the Magistrate shall be obtained
for the issue of every hawkers licence whether it
(f) iemand die hout of zotit verkoopt,
be a new licence or the renewal of a licence;
(g) een naturelle b@woner binnen een naturelle
that where application for a certificate for a
reserve die als zooda11}g verklaard is door
hawker's licence is made to any Magistrate, the
de Adininistrateur krac!itens de macht hem
granting o r refusal thereof shall be in the 4isverleend door Sectie tw1~e en twintig van deze
cretion of such Magistrate and that any person·
Broklamatie en die he( beroep of zaak uitwho shall trade as a hawker without first oboefent of drijft van he! verkoopen ruilen of
taining the said certificate shall be deemed to
•. h:tilhandel drijven in, of aanbieden of te koop
be trading without a licence.
tentoonstellen in dat g:ebied, van goederen,
waren of koopwaren, v"i~rbouwd of geprodu3. A hawker's licence shall authorise the holder to
ce¢i;d in dat gebied.
trade only in a Municipal area or in a District
2. De voorzieningen van sect/ es twee en acht van
under the jurisdiction of a Magistrate outside the
; deze Bijlage onder het ho~}fd ,,Algemeene Han-,..
said Municipal area subject to the provisions of
delaar" zullen mu tat is 1n utan dis van to~:
this Proclamation according as the licence is taken
passing zijn op applikante11 voor of houders
out for the one area or the other, and no hawker's ·
smous 1icenties, mits het c-ertifikaat van d!!, · Malicence shall authorise the holder to trade outside
gistraat verkregen worde vo1~r het verstrekken van
the said area.
iedere smous licentie, hetzij een nieuwt licentie
· 4. No hawker shall be allowed to hawk or :sell wines,
of vernieuwing van een lici;ntie; mits d:at in _gespirits, ferme11ted liquors, patent or proprietary
vallen waar . applikatie voot' een certifikaat voor
or other medicines, gunpowder,· ammunition, or ·
een smousJi'centie aan een Magistraat gemaakt
wordt, heri verleenen of w ,~igeren er van in de
explosives. ·

-van
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5. A hawker's licence ma\· be issued in the name
of a firm, partnership or'company but every person
hawking goods for tp.e benefit of such firm,
partnership or t:ompanf must be provided with
a separate licence, and such licence shall be pro•
duced immediately upop. demand.
IMPORTER.
For every perso n (over and above his licence as
a general dealer, apothecaf}', auctioneer, pawnbroker
or dealer in gunpowder or ,my other licenc~ he may
hold) in respect of the goqds imported in / each ca•
lendar year for the purpose of sale, ·trade. or barter,
exceeding £ 1?OO in value.
Minimum Licence
£ 10.0.0
in addition for every £ too c-i!· part thereof
above £ 1,200
1.0.0
Maximum addition £ 300.
1. " Importer" means every rerson who imports any
goods other than the iJroduce of South Africa ,
for the purpose of sale, · trade or barter provided
that such importation !ihall be of the value of
nof less than £ 1,200 dµring eacn calendar year.
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bevoegdheid van de Magistraat ligt en· dat iemand
die als een smous handelt zonder vooraf het ge•
zegde certifikaat v erkregen te hebben, beschouwd
zal worden zonder Iicentie te handelen.
3. Een smouslicentie .geeft de houder het recht tot
handelen alleen in een municipaal gebied of in
een distrikt onder de rechtspraak van een Ma·
gistraat buiten dat municipale gebied, onderhevig
aan de voorzieningen van deze Proklamatie, al
_n aarmate dat de licentie uitgenomen is voor het
eenc of het andere gebied, en zal geen .smouslicentie de houder het recht geven buiten dat ge•
bied te handelen.
4. Geen smous mag venten of verkoopen .wijn, -spiritualien, gegiste dranken, patente of eigendomsrecht of andere medicijnen, kruit, . ammunitie of
ontplofbare stoffen.
5. Een smouslicentie kan uitgegeven worden op naam
van een firm~, compagnonschap of maatschappij,
echter moet iemand die ten nutte van zulk een
firma, compagnonschap of maatschappij goederen
vent, zich een afzonderlijke licentie aanschaffen
en moet die licentie onmiddclijk op aanvraag ge•
toond worden.
INVOERDER.

2. for the purpose of calq!lating the amount of licence duty payable by an importer there shall
not be taken into accou,H:
(a) the value of goods imported into this Territory in transit to any place beyond the borders
of this Territory;
(b) the value of goods \Yhich being the growth,
produce or nianufactu re of the Union of South
Africa are imported into this Territory from
any Province of tht: Union.
(c) The value of good!:i which not being the
growth, produce or (11anufacture of the Union
of South Africa arc imported into this Terri•
tory from any Provi11te of the Union; provided
that the said goods have been purchased by
the impo rter from a person res ident in that
Province.
·

Voor iedere persoon (buiten en behalve zijn Jicentie als algemeen handelaar, apotheker, venduafslager,
pandjeshuishouder of handelaar in buskruit of andere
licentie die door hem moge gehouden worden) ten
aanzien van goederen in ieder -kalenderjaar geimporteerd, voor handelsdoeleinden, ruil of rnilhandel, boven
£ 1200 in waarde.
Minimum licentie
£ 10.0.0
Daa renboven voor iedere £ t 00
of gedeelte ervan boven £ 1200
1.0.0
Maximum verhooging £ 300.
l. ,,Invoerder" beteekent iedere persoon die goederen
importeert welke geer::i produkten zijn van Zuid
Afrika voor het doel om te verkoopen, ruilen of
ruilhandel drijven, mits die invoer een waarde
vertegenwoordigt van niet minder dan £ 1200 ge•
durende ieder kalender jaar.
2. V_o or de berekening van het bedrag van de door
3.
the purpose of cal€ulating the said licence
dt invoerder betaalbare licentiegelden zal het vol•
duty the value of goods shall be the value as
. gende buiten rekcning gelaten worden : ascertained fo r C ustoms 11urposes.
(a) de waarde van goederen in dit Oebied in•
gevoerd in transito naar eenige andere plaats
4. Th~ licence duty shall be payable to the Ma•
buiten de grenzen van dit Oebied;
gistrate of the district in which the importer has
(b) de waarde van goederen welke, zijnde h et
hi5 principal place of business, and the importer
voortbrengsel, produkt of fabrikaat van de
shalt on each occasion !hat he becomes liable
Unie van Zuid Afrika, in dit Oebied uit eenige
for licence duty suppiy tq the Magistrate a declaprovincie van de Unie van Zuid Afrika
ration as to the value of his importations in such
gevoerd worden;
form as the Secretary foF South-West Africa may
(c) de waarde_van goederen welke, niet he t voort•
prescribe.
brengsel, produk t ·of fabrikaat van de Unie
van Zuid Afrika zijnde, in dit Gebied uit
5. An importer's licence sHall cover one business
cenige provincie van de Unie ingevoerd woronly and any person, firfn or company carrying .
den ; mits dat die goederen door de invoerder
on business in separate e~tablishments under diffe•
gekocht zijn van een in die_provincie wonende
rent names shall require an Im.porters licence for
persoon.
each.
3. Voor de berekening van dat licentiegeld is de
waarde der goederen de waarde zooals voor in•
6. Any importer who fails to take out any necessary
voerrechten doeleinderi vastgesteld.
licence at the proper Hme w ithout reasonable
4. Het lic·e ntiegeld is betaalbaar· aan de Magistraat
cause o r excuse or wilfully and corruptly makes
van het distrikt waarin de invoerder zijn hoofd•
and subscrib·e s a declaration knowing the same
bezigheidsplek heeft en de invoerder moet iedere
to be untrue in a ny paFHcular shall be deemed
maal
dat hij belastingschuldig wordt, aan de Mato be guilty of an offe11ce against this Procla•
gistraat
een verklaring geven aangaande de waarde
mation and, in addition to . paying the licence duty,
der ingevoerde goede ren, op een door de Sekre•
shall be liable upon conviction to a fine not extaris voor Zuid West Afrika voor te schrijven
ceeding fifty pounds.
formulier.
.
5. Een invoerderslicentie . is -slechts voor een za-ak
PATENT OR PROPRIETARY MEDICINES - TO
en iemand, een Hnna of maatschappij die zaken
SELL
drijft in aparte inrichtingeri onder verschillende
Yearly licence, 1st January to ~1st December £ 1. 0.0
namen, moet een invoerders licentie hebben
Half-yearly licence, 1st July to 3 1st December
10.0 .
voor elk.

For

in-
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1. For selling, except under an apothecary's, chemist's or druggist's licence, patent or proprietary
medicines, but not including the so-called Dutch
Medicines. This licence shall only be issued to
a duly licensed general dealer.

2 In this Proclamation the expression "patent or
proprietary medicines" shall mean any medicine
(a) Protected in this Territory under current Letters Patent; or

t er rechter tijd een
noodige licentie uitneemt, zor!der redelijke grond,
of moedwillig en valselijk c ~n verklaring maakt
en teekent, wetende dat die in een of ander opzicht onwaar is, zal hij beschouwd worden schuldig
te zijn aan een overtreding . tegen deze Proklamatie en behalve dat hij zi jn licentiegeld moet
betalen, bij schuldigbevinding- . onderhevig zijn aan
een boete van hoogstens vijftig pond.

6. Indien een invoerder niet

PATENT OF ElGENDOMSRECiHT MEDICIJNENVERKOOP.
Jaa~Jijkse licentie, 1 Januari tot 31 December {'. I. 0.0
10.0
( c) prepared, or purporting or professed to have Halfjaarlijkse licentie, 1 Juli tot 31 December
1. Voor de verkoop, behalve olider een apothekers,
been prepared by some secret or occult art,
chemist of drogist licentie, ,an pateRt of eigenwhether or · not the formula is or is prodomsrecht
medicijnen, echter hiet de zoogenaamde
fessed to be secret; or
Hollandse Medicijnen insluitende. Deze licentie
(d) sold under a name or trade mark regist_ered
wordt alleen a.an een behoor!ijk gelicensieerde alspecially in regard thereto; or
gemeene handelaar uitgegeveit.
(e) sold under any description which by reason
2. Jn deze Proklamatie zal de uitdrukking ,,patent
of the use of the possessive case, or otherof eigendomsrecht medicijn(n" heteekenen alle
wise, implies or indicates proprietary rights.
medicijnen
(a) heschermd in <lit Uehit:l.l o nder \'an kracht
zijnde oktrooibrieven,
PAWNBROKERS.
(b) toebereid, of bedoeld of \ iJorgegeven toebereid
te zijn naar een geheim t formule,
Yearly licence, 1st January to 31st December £ 10.0.0
(c) bereid, bedoeld of vooqiegeven toebereid te
Half-yearly licence, 1st July to 31st December
5.0.0
zijn door een of andere !i\eheime of verborgen
kunst, hetzij de formul,~ al of niet voorge1. A separate licence shall be taken out and paid
geven is geheim te zijn, of
for by every pavvnbroker for each pawnbroker's ·
(d) verkocht onder een naani of handelsmerk dat
shop kept by him; provided that the holding of
speciaal ten aanzien van hetzelve geregistreerd
a pawnbroker's licence shall not exempt any pav.mis. of
broker from taking out a general dealer's licence
(e) verkocht onder een ot andere beschrijving
if he sells, offers or exposes for sale, barter or
welke door het gehruiji van de bczittelijke
exchange any goods, wares or merchandise.
naamval of anderzins, eigendomsrecht veronderstelt of aanduidt.
2. If a pawnbroker is convicted on indictment of
PANO JESHUISHO(JOERS.
any fraud in his business or of receiving stolen
goods knowing them to be stolen, the Court Jaarlijkse: licentie; 1 J anuari tot '3 l December C 10.0.0
before which he is convicted may, if it thinks
Halfjaarlijkse licentie, 1 Juli; tot 3! December
5.0.0
fit, direct that his licence shall cease to have
1.
Een
afzonderlijke
licentie
mfJet
uitgenomen
woreffect, and the same shall so cease accordingly.
den en hetaald door iedere pAndjeshuishouder voor
ieder door hem gehouden fiandjeshuis met dien
3. A pawnbroker's licence shall not be granted to
verstande dat het hebben va1i een pandjeshuishouany person except on the production and in purders
licentie een pandjeshuishouder niet belet een
suance of the authority of a certificate granted
algemeene
handelaars licentie uit te nemen indien
by the Magistrate of the district.
hiJ goederen, waren of k0<1pwaren verkoopt, te
Any licence granted in contravention of this
koop aanhiedt, ruilt of er rltilhandel in drijft.
section shall be void.
2 Indien een pandjeshuishouder op een aanklacht
schuldig bevonden word t aa h bedrog in zijn zaak
4. The Magistrate's certificate shall be in the folloof aan het ontvangen van gestolene goederen,
wing form and shall be in force for one year
wetende dat dezelve gestol en zijn, dan kan het
from its date:Hof voor hctwelke hij schi l!dig bevonden is, de
opheffing ,van zijn licentie bevelen en zal deze
1 .
do hereby
<lientengevolge van nu! en geener waarde zijn.
certify that
have satisfied myself that .
3 t Een pandjeshuislict;n!i e wor:~lt alleen verleend op
een door de Magistraat van het distrikt uitgereikt
. is a fit and proper person to be granted
certifikaat. Licenties, uitgen:ikt in strijd met deze
a licence to carry on the business of a pawnsectie zijn van nul en geer\er waarde.
broker at .
4. Het inagistraats certifikaat z:'.I in de volgende vorm
Dated at .
. this
day of
· ~ijn en van 'kracht gedurel!de ecn _iaar Yan af
zijn datum:. Magistrate.
lk .
. verklaar hij deze
dat ik mij overtuigd heb _dat .
een geschikte en behoorliJke persoon is om een
5. A person intending to apply for the first time
licentie te geven \'oor het drijven van een pandJes~
for a certificate shall proceed as follmvs, to wit:huishouderszaak
te, .
Twenty-one days at least before the appliGedatecrd te .
op deze
cation he shall give notice by registered letter,
.
dag
van
.•
sent by post, of his intention to the Magistrate
of the district in which he intends to carrv on
Magistraat.
business, and shall in the notice set forth his
name and address, and shall cause a like notice
5. lemand die voor de eersk maal voor een certito be affixed and maintained for the said period
fikaat weq,s't applikatie te rhaken, moet als volgt
at the court of the said Magistrate.
te werk g_aan : -

(b) prepared, or purporting or professed to have
been prepared from some secret formula; or
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6. An applicatio n for a certificate shall not be refused
excert on the followi ng g-rounds, or one of them:(1) That the ai,plicant 11as failed to produce satis-

factory evidence

ot

good character,

(2) that the shop in ,yhich h e intends to carry

on the business of 1-wwnbroker, o r any adjacent
house o r place owned or bccupied by him,
is frequented by thieves or persons of bad
character;
(3) that he has not cup1plied with the last preceding section.
7. If any perso n forges ;; certificate, or tenders

<!-

certi~ic~te knowin_g jt tr_
,.... be · forged, he1 sh~II, on
conv1chon thereot, be !i<1ble to the penalties for
the crime of forgery.

A licence gran ted in pursuance of a forged
certificate shall be void; and if any person makes
use of a forged certificaie knowing it to be forged;
he shall be disqualifietl from obtaining at any
time thereafter ::i paw1;broker's licence.

SPECULATOR jN FUTURES.
Year!~· licence, lst ..January u 1 3 1st December :C 25. 0.0

l 2.10.0

t-Jalf-~·early licence, 1st July t" OJlst December

In addition £ 1 on every +.: 1,000 or part thereof of
Turnover up to £ 5,000 antj £ 2 on every ,£ 1,000 or
part thereof of Turnover eX6/;'eding £ 5,000. .~1aximum
addition £ 300.
1. For every person \~'ho buys or obtains options
on crops, harvests, wiq e, brandy or moss, wool
or mohair for the purpq:'·e of removing and selling
the same when maturql.

SPECULATOR IN UVE-S,OCK AND PRODUCE.
Yearly licence, 1st January

31st December

£ 10.0.0

Half-yearly licence, 1st July ti• 31st December

S.0.0

11,

In additio n cl'. 1 on every £ 1,000 or part thereof of
Turnover up to f. 10,000 an~ £ 2 on every .l: 1,000 or
part thereof of turnover exceeding £ 10,000. Maximum
addition :£ 300.
1.. For every person who habitually buys livestock
produc':! for the purpn;;e of re-sale, whether by
auction or out of hand ; provided that occasional
purchases by farmers as' isolated transactions shall
be exempt and that m~ licence shall be required
bv any farmer who purfhases or sells livestock in
pursuance of his fa·rmif\g operations . .

TOBACCO - SELUNG BY RETAIL.
Yearly licence, 1st January t,, 31st December
lialf-yearly licence, 1st July tp 3 1st December

Ten minste twintig dagen v66r de applikatie
moet hij door een aangeteekende, door de post
gezondene brief van zijn voornemen ken~is geven
aan de Magistraat van het distrikt in hetwelk hij
zaken wenst te drijven, zijn naam en adres opgeven, en een dergelijke kennisgeving aan het
hof van gezegde Magistraat doen ophangen.
6. Een applicatie voor een certifikaat ,vordt niet geweigerd, uitgezo nderd voo·r de volgende reden of
redenen:
(1) dat applikant geen voldoende bewijzen van
goed karakter geleverd heeft,
(2) dat de winkel waarin hij de pandjeshuiszaak
wenst te drijven, of een of andere aangrenzende plek of huis dat aan hem behoort of
door hem bewoo nd wordt, bezocht wordt door
dieven of slecht befaamde menseri;
(3) dat hij niet aan de voorzieningen van de voorgaande sectie voldaan heeft.
7. lndien iemand een certifikaat vervalst, of een certifikaat voorlegt, ".retende dat het vervalst is, dan
is hij, indien daaraan schuldigbevonden, onderhevig aan de straffen op de misdaad van vervalsing.
Een licentie welke verleend is op grond van
een vervalst certifikaat, is van nul en geener w<1arde ·
en iemand die gebruik maakt van een vervalst
certifikaat, v;etende dat het vervalst is, -zal daarna
,·oor altijd van het verkrijgen van een pandjeshuishouders licentie uitgeslo ten zijn.

SPEKULATEUR OP TIJD,
Jaarlijkse Iicentie, 1 J anua ri tot 31 December £ 25. 0.0
Halfjaarlijkse licentie, 1 Juli to t 31 December
12.10.0
Daarenboven £ 1 op iedere £ 1000 of gedeelte
er van op de omzet tot £ 5000, en £ 2 op iedere
£ 1000 of gedeelte er van op de omzet boven £ 5000.
M aximum verhooging £ 300.
·
1. Voor iedere persoon die optics koopt op oogsten,
wijn, brandewijn of most, wol of m ohair, met het
doe! dezelve weg te nemen en · te verkoopen
wanneer zij voor oogsten of scheren geschikt :r.ijn.

SPEKULATEUR IN VEE EN PRODUKTEN.
Jaarlijkse licentie, 1 Januari tot 31 December £ 10.0.0
Halfjaarlijkse licentie, 1 Juli tot 3 1 ,Oecemb,er
5.0.0
Boven di en £ 1 op iedere £ 1000 of gedeelte er
van op de omzet tot £ 10 000 en £2 iedere £ 1000
of gedeelte er van op de o m zet over£ 10 000. Maximum
verhooging £ 300.

1. Voor een ieder die gewoonlijk vee of produkten
koopt · orri weder te verkoopen, hetzij publiek of
uit de hand; met dien verstande dat een koop nu
en dan door · farmers als aparte transakties vrijgesteld zijn en dat geen licentie noodig is voor
farmers die krachtens hun fa rmwerkzaamheden vee
verkoopen.
TABAK- EN Df}TAILVERKOOP.

£3. 0.0
l.10.0

1. For selling tobacco by retail within Municipalities, except under a g?neral dealer's licence or
except when sold by t}ic producer.

£ 3. 0,0
1.10.0
1. Om tabak en detail te verkoopen binnen municipaliteiten, uitgezonderd onder een algemeene
handelaars licentie o f indien doo r de producent
·verkocht

Jaar!ijkse licentie, 1 Januari tot 31 December
H alfjaarlijkse licentie, 1 Juli tot 3 1 December

SECOND S(;HEDULE.

T W E E D E B I J L A O E.

Rtvenues from Licence duties which in terms of
section twentv-two of this Pr-oclamation are transferred
from th~ Ad~inistration to -Municipalities.

Inkomsten uit licentiegelden welke overeenkomstig
sectie twee en twintig van deze . Proklamatie van de
Administratie naar Municipaliteiten overgedragen zijn.

, . Aerated or Miner-al Water Dealers.
2. Apothecary, Cheq'iist and Dmggist.

1. Handelaars in Oazeuse of Minerale Wateren.
2. Apotheker, Chemist en Drogist.
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3. Bagatelle Table.
4. Baker.
5. Billiard Table.
6. Butcher.
7. Dealer.
8. Game Dealer.
9. General Dealer.
10. Importer.
1 L Sale of Patent or Proprietary Medicines.
· 12. Pawnbroker.
13. Sale of Tobacco by retail.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

D E R D E B I J L A O E.

THIRD SCHEDULE.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aerated or Mineral Water Dealers.
Agent of a Foreign firm.
Apothecary, Chemist and Druggist.
Bagatelle Table.
Baker.
Billiard Table.
Butcher.
Canvasser for sale of Shares and Land.
Commercial Traveller.
Dealer.
Game Dealer.
General Dealer.
Hawker.
Importer.
Patent and Proprietary Medicines.
Pawnbroker.
Speculator in futures.
Speculator in Live Stock and Produce.
Sale of Tobacco by retail.

No. 22 of 1921.]
WHEREAS it is desirable to amend the ta.riff
of fees of Deputy Sheriffs for attachment of assets
in insolvent estates:
NOW THEREFORE under and bv virtue of the
powers vested in me I do hereby proclaim, declare
and make known as follows:1. The fees allowed to Sheriffs under Tariff "A"
contained in the Third Schedule to the Insolvency
Act 1916, of the Union Parliament, as applied to
South-West Africa by Section 6 (2) of the Administration of Justice Proclamation, 1919, shall
be and are hereby increased by thirty-three and
one-thira per Cent um except that the travelling
allowance shall be two shillings and sixpence per
mile or fraction thereof.
2. This Proclamation shall be known and may be
cited for all purposes as the "Sheriffs' Fees in
Insolvent Estates Proclamation, 1921 ".
GOD SAVE THE KING.
Given under my hand and seal at Windhoek thi!
13th day of June 1921.
GIJS. R. HOFMEYR,
Administrator.
No. 23 of 1921.]
WHEREAS it is expedient to amend Proclamation
of the Administrator of South-West Africa dated the
fifth day of March 1921 providing for a half-holiday
for Shop Assistants in this Territory, entitled the
"Half-Holiday Proclamation, 1921";
NOW THEREFORE under and by virtue of the
powers in me vested I do hereby proclaim, declare
and make known as follows:1. In this Proclamation the expression "the principal

Proclamation" means the "Half-Holiday Proclamation, 1921";

Bagatelle tafel.
Bakker.
Billard.
Slager.
Handelaar.
Handelaar in Wild (Poelier).
Algemeene Handelaar.
Invoerder.
Verkoop van patent of Eigend(;msrecht Medicijnen.
Pandjeshuishouder.
V erkoop van Tabak en detail.

1. Handelaars in Oazeuse of 1':J.inerale Wateren.

2. Agent van een vreemde firma,
3. Apotheker, Chemist en Drogi§l.
4. Bagatelle Tafel.
5. Bakker.

6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Billard.
Slager.
Agent voor de verkoop van }\andeelen en Land.
Handelsreiziger.
Handelaar.
Handelaar in Wild (Poelier).
Algemeene Handelaar.
Smous.
Invoerder.
Patente en Eigendomsrecht Jyledicijnen.
Pandjeshuishouder.
Spekulateur op Tijd.
Spekulateur in vee en Prodpkten.
Verkoop van Tabak en det<\ll.

No 22 van 1921.]
NADEMAAL dit wenselik is om die tarief van
fooie van onderbaljoes vir beslagjegging van bate in
insolvente boedels te wijsig:- '
DAAROM, onder en kragtefis die bevoegdheid
en die gesag mij verleen, proklam eer, verklaar en maak
·
":~
ek bekend, als volg:
1
1. Die fooie van baljoes, in Tarief "A" van die Oertle
Bijlage bij die lnsolvensie Wet 1916 van die Unie
Parlement bepaal, en soos d~ur seksie 6 (2) van
die "Rechtsbedeling Proklam;die, 1919" op Suidwes-Afrika toegepas, sat ,,,:trhoog word en is
hiermee verhoog deur ~3 1/s 13er sent behalwe dat
die reistoelae twee shiJ!ings en ses pennies per
mijl of dee! daarvan sal we@s.
2. Hierie Proklamasie sat bekend wees en vir aUe
doeleindes as die ,,Proklam§sie met betrekki~g
tot baljoe's fooie in Insolvchte Boedels, 1921"
aangehaal word.
·
GOD . BEI-lOEDE DIE KONING.
S}egee onder mij hand en s~el te Windhoek, op
die l'3de dag van Junie '1921 .
GIJS. R. HOFMEYR,
Administrateur.
No. i23 van 1921.]
NADEMAAL het wenselik is de Proklamatie van
de Administrateur van Zuid We?t Afrika, gedateerd
5 Maart 1921, met betrekking tot het vaststellen van
een halve vrije dag voor winkelbeJienden in dit Grondgebied, genoemd de ,,Halve Vrjje Dag Proklarnatk:
·
van 1921 "; te wijzigen;
ZOO IS H ET dat ik onder er/ krachtens de macht
mij verleend hiermede proklameer; verklaar en bekend
maak als volgt : 1. ,,Hoofd Prql,<lamatie" betekcnt de ,,Halve Vrije
Dag Proda~atie van 1921 "-:
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;

- · Section on e of the principal P•l!'oclamatio n is hereby
a mended
( 1) by the insertion in .pa~'.agraph (b) of subsection (1) thereof of the word "Usakos"
after the word " T sumel;>'' ;
(2) by the insertion in su ~-section (2) thereof
of the words " or butcl1;ers', bakers', greengrocers' or fis hmo ngers' shops, h airdressers'
or barbers' saloons" after the word " pre-

mises".

:,

3. This Proclam ation shall be r~ad as one vi1 ith the
principal Pro clamation, and . ~hall comm efice and
take effect fro m the date of the com_ing into operation of the . principal Procla1~1ation.
~- This Proclamation s hall be ~<nown: and may be
cited for all purposes as the"" lialf-Holiday Amendment Proclamation, 1.921 ".
OOD SAV E THE ~ \NO.
G iven under my hand a nd s~al at ·w indhoek this
~5th day of May 192 1.
GIJS R. HOFMEYR,
Administrator.

:-.:o.

24 of 1921.1

W HEREAS it is desirable to impose a T ax upon
persons carrying on certa in pr6 fessions or callings
wi thin this Terrytory.
N OW THEREFORE under #nd by virtue of the
p'.>wers in m e vested I do heret,y proclaim , decla re
and make known as follows : 1. There shall be cha rged, levi( d and collected annuallv for the hene'fit of the Revenue of the Admini;tration of Soilth-West Africa a tax o n all
persons practising or carrying: on within this T erritory any of the professions 0i· callings mention ed
in the Schedule to this Proclamatio n.
The said tax shall for · the year 1921 be
payable o n th e date of th e iil"omuigation of this
Proclamation, and in each ar-i.d every year thereafter sh all be payable on the first day of January:
Pwvided that where a jJerson as aforesaid
commences to practise o r caF\'_V on his profession
or calling during a ny calenda!' year after the date
fixed under the pmvisioqs of .this section h e sh all
be liable · to pay the tax ori t!1e date wh en he so
commences to carry on his said professio n or
calling in that year;
provided fu rther that wh ?re any person commences to practise o r carry o n his profession .
or calling during any calenda/' year after the first
day of July in that year hti shall be liable· to
pay only haif of the a ppropj'iate amount of the
tax payable.
2. Save as hereinafter specially provided the amount
of the said ta x shall be the amo unt set forth in
the Schedule to this Proclamafion opposite to each
respective pro fessio n or calliti.g.
3. The tax shall be payable kl th e Magistrate of
the district where th e persor1 liable . to pay the
tax carries on his profession or calling.
4. Any sum due under this Prt)clarn ation shall be
a debt · due to the Administr.ation of South-West
Africa and may be sued
and recovered by
action in any court of comp~Hent jurisdictio n by
any perso n duly authorised suing on behalf of
the Administra tion.
5. Nothing in this Proclamation contained shall be
deemed or taken to exempt any person from
payment of any licence duty or tax imposed
under th e provisions of any o ther law.
6. No tax s hall be payable by 1'in Advocate of less
than one yea rs' s tanding; ai1d th e tax payable
by an Advocate of more tha1i o ne but less than
three years' standing sh all !k half the amount
specified in the Schedule tQ this Proclamation.

for-

2. Artikel Ee n van de H oofd Proklamatie is hiermede gewijzigd door
(1) het bijvoegen daartoe van het woord ,;usakos" na h ct woord ,, Tsumeb" in p aragr aaf (b)
van sub-artikel (1) ;
(2) h et bijvoegen daatoe van de woorden ,,of
slachters, bakkers, groentehandelaars, of vishandelaarswinkels, haarsnijders of barbiers
salo ns " na het woord ,,perceel" in Sttb-Artikel (2).
3. Deze P roklamatie moet gelezen worden als een
te zljn met de Hoofd Proklamatie en zal beginnen en in werking treden vanaf de datum van
het in we rking treden van de Hoofd Proklamatie.
4. Deze Proklamatie zal bekend zijn en kan voor
alle doeleinden aangehaald worden als de ,,H alve
Vrije Dag Wijziging P roklamatie van 1921".
GOD BEHOEDE DE KONING.
Oegeven o nder mijn hand en zegel te Windhoek
op dezc 28ste dag van Mei, 1921. ·
GI JS. R. HOFMEYR,
Administrateur.
No. 24 van 1921.)
.
NAOEMAAL h et wenselik is, een b elasting op te
leggen aan personen, welke zekere beroepeR en bedrijven in dit ·oebied uitoefenen,
.
ZOO IS HET, dat ik, onder en krachtens de
macht mij verleend, hierbij proklameer, verklaar en
bekend maak als volgt: .
1. Er wordt jaarliks ten behoeve van het Ittkoms ten
Fonds van de Adminis tratie van Zuid-W est 'Afrika
gerekend, geheven en ingevorderd een belasting
van alle p~rso neh, die binnen dit O ebied de. in
de Bij lage tot deze Proklamatie aangegeven beroepen of bedrijven .uitoefenen of volgen.
Oenoemde belasting zal voor h et ja·ar 1921
betaa-lbaar zijn op de dag der uitvaa rdiging van
deze Proklamatie en in elk en ieder jaar da arna
op de eerste <lag van Januari:
Met dien verstande, dat in gevallen waar
iemand a ls voornoe md zijn beroep of bedrijf begint
uit te oefen en gedurende eenig kalender jaar na
de datum vastgesteld krac:h tens de voorzieningen
van deze sektie, hij verpli cht zal zijn d e b elasting
te betalen op de datum waarop hij aldus zijn
voornoemd beroep of bedrijf in dat jaar h egint
uit te oefen en :
Verder met dien verstande dat in gevallen
,,·aar iemand gedurende eenig kalende rjaar zijn
bero ep of bedrijf begint uit te oefenen of te
\'Olgen na de eers te Juli van dat jaar, hij verplicht zal zijn slechts de helft van het aangewezen
bedrag van de verschu ldigde belasting te betalen.
2. Behalve als hierin nader uitdrukkelik bepaald, is
het bedrag van de voornoemde belasting het· hedrag vastgesteld in de Bijlage tot deze P roklamatie tegenover elk respektief beroep of bedrijf.
3. De belasting is betaalhaar aan de Magis traat van
het distrikt waarin de belastingschuldige persoon
zijn beroep of bedrijf uitoefent
4. Een krachtens d eze Proklamatic verschuldig de som
is ecn aan de Administratie van Zuid-West .Afrika
yerschuldigde schuld, zullende eenig behoorlik ·gem achtigd persoo n namens de Administratie daarvoor kunnen dagvaarden en . ze door een aktie
in ieder bevoegd H of kunnen invorde ren.
5. Niets in dcze Prokla matie vervat moet geacht of
geh ouden worden, eenige persoon vrij te stellen
van betaling van een licentierecht of b elasting o pgelegd krachtens de b epaling en van eenige a nMre wet. ·
6. Belasting is niet verschuldigd door een Advokaat
van minder dan een jaar vestiging, en de belasting betaalbaar door een Advokaat van meer
dan een, maar minder dan drie jaren vestiging,

Officiele Koe rant, 28 Juni, 1921.

260

For the purposes of this section the standing
of an Advocate shall be reckoned from the date
of his first admission to practise in the High
Court of South-West Africa.
7. The tax payable by Advocates shall be payable
only by Advocates practising in the High Court
of South-West Africa.
8. Where two or more members of a firm or
partnership carry on any profession or calling mentioned in the Schedule to this Proclamation each
member so carrying on the profession or calling
shall be liable to pay a separate and distinct tax in
his own name.
9. No person employed by the Imperial or the Government of the Union of South Africa or the
Administration of South-West Africa or by any
Local Authority or Educational Institution or Hospital Board whose whole time is required to be
devoted to $UCh employment and who is not permitted to perform work outside his official duties
shall be liable to pay any tax under this Proclamation.
10. Where any person possessing a professional qualification is employed in a whole time capacity
by any person taxed under this .Proclamation and
receives fixed emoluments only for his senrices
and no share in the profits of the Business, the
per~on so employed shall not be required to pay
a tax under this Proclamation.
11. The Administrator may make regulations:
(a) prescribing the form or form·s to be signed
for purposes of record by persons paying
the tax;
(b) generally in furtherance. of the objects and
purposes of this Proclamation:
12. This Proclamation shall be known and may be
cited for all purposes as the "Professional Tax
Proclamation 1921 ". ·

.000 SAVE THE KING.
Given under my hand and seal at Windhoek this
25th day of June, 1921.
OIJS. R. HOFMEYR,
Administrator.
SCHEDULE.
£
Accountant o r Auditor
Advocate
Architect
Attorney
Dentist
Engineer (Consulting), (Including a Civil, Electrical H ydraulic, Marine or Mechanical Engineer)
Law A.gent (Actually practising in any Magistrate's Court)
Medical Prac1itioner (Including Physician, Surgeon and Oculist)
Surveyor (Land)
Surveyor (Quantity)

10.0.0
10.0.0
10..0.0
10;0.0
15.0.0
10.0.0
5.0.0
10.0.0
5.0.0
15.0.0

is de helft van het bedrag opgegeven in de Bijlage tot deze Pr.oklamatie.
Voor de doeleinden van deze sektie zal de
vestiging van een advokaat gerekend worden van
af de datum w aar,i;>p hij het eerst werd toegelaten
te praktizeren in het Hooggerechtshof van ZuidW est Afrika.
7. De belasting vers~huldigd door Advokaten is alleen
betaalbaar door ~dvokaten die praktizeren in het
Hooggerechtshof >·an Zuid-West Afrika.
8. W anneer twee of meer !eden van een firma of
vennootschap ee,i in de Bijlage tot deze Proklamatie genoemd peroep of bedrijf uitoefenen is
ieder lid, dat aldu§ het beroep of bedrijf uitoefent,
verplicht een afzdnderlike belasting i,n zijn eigen
naam 'te betalen .
CJ. Geen persoon, in dienst van de Rijksregering of
Unie Regering of de Administratie van Zuid-West
Afrika of van een Plaatselikc Autoriteit of Onderwijsinrichting of .. Hospitaal Raad, die al zijn tijd
moet wijden aan zodanige dienst, en die niet ,ge·
oorloofd is werk ie doen buiten zijn officiele werkzaamheden, zal v~rplicht zijn een belasting te betai.en onder deze Proklamatie.
10. Wanneer 'iemand in bezit van een professionele
kwalifikatie, in eep. vol-tijdse hoedanigheid in dienst
is van een kracht~ns deze Proklamatie belast persoon en slechts e!'!n vaste bezoldiging geniet \'0Or
zijn diensten . zOJicler aandeel in de winsten van
de bezigheid, zal. de aldus in dienst zijnde persoon geen belasting onder deze P roklamatie behoeven te betale1!.
11. De Administrate1if kan regulaties maken:
(a) voorschrijven~.e het formu.lier of de formu•
lieren te worden getek~nd voor referentie doeleiden door f)trsonen die de belasting betalen;
(b) in het algem~en ter bevordering van de doeleinden van deze Proklamatie.
12. Deze Proklamatie zal bekend zijn en kan voor
alle doeleil)den ~angehaald word en als de "Beroepsbelasting Pr-bklamatie, 1921 " .
000 BEHbE:11E DE KONINu,.
Oegeven onder rrlijn hand en zegel te Windhoek
op deze 25ste dag van Juni, 1921.
Ol)S. R. HOFMEYR,
Administrateur.
~ I J LAGE.
£ 10.0.0
Accountant of Auditeur
·
10.0.0
Advokaat
10.0.0
Architekt
10.0.0
Prokureur
15.0.0
Tandarts
lngenieur (Konsultere{/d) (lnsluitende een Civiel, Elektries, Waterbouwkundig, Zee. vaartkundig, of Werktuigkundig Ingenieur) 10.0.0
Weisagent (W~rkelik flraktizerend in enig Ma.._
.
/ gistraatshof)
5.0.0
Praktizerend Medrcus tlnsluitende Geneesheer,
10.0.0
Heelmeester en (=Jogheelkundige)
5.0.0
Landmeter
·
15.0.0
[nhnudsopmeter
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Govtrnment Notices.

Goevernements Kennisgevingen.

The followi~g Government Notices are published
for general infortnation .
J. f. HERBST,
Secretary for South-West Africa.
Administrator's ()ffice.
Windh9ek.

De volgende Ooevernements Kennisgevingen worden
vo,: r algemene informatie _gepubliceerd.
J. F. HERBST,
Sekretaris voor Zuid-West Afrika.
Kantoor van de Administrateur.
Windhoek.

(14th June, 1921. No. 75.]
[1 4 Junie, 1921.
OF ACTING JUDGE QF THE AANSTELLINO VAN W AARNEMENDE REOTER
. HIGH COURT.
VAN DIE HOOOOEREOSHOF.
The Admini~trator has been pleased under tli.e
Die Administrateur het kragtens die bevo~gdheid
powers vested i11 him by- section three of t_l\e "Ad- hem verleen onder artikel 3 van die ,,Rechtsbedeling
ministration of Jtistice Proclamatio n 1919" t9 appoinf Proklamatie, 1919", Len11ox ·ward B. A., LL. B.,
Lennox Ward 8: A., LL B., Crown· Prosecutor for Kroonvervplger vir die O ebied van Suid ·Wes 'Afrika
the T erri tory of ~outh-West Africa to ·be acting Judge benoem as Waarnemende Regter van dfe Hooggeregsof the High Couri. of South-West Africa for the purpose hof van Suid \Y/ es Afrika, om die verhoor te onderof h earing an apnli catio n in the matter of the Deutsche ; neem van 'n applikasie in die saak van die Deutsche
Afrika-Bank vers11s Heinrich Raupert.
Afrika Bank versus Heinrich Raupert.

No. 75.]
APPOINTMENt

No. 76.]
[23rd June, 1921.
The Administrator has been pleased by virtue of
the powers in hii11 vested by section 19 of the Licences Proclamation .1921, to declare th e undermentioned areas to be Native Reserves for the purposes of
section 22 of th~ aforesaid Proclamation.

District

Nam e of R e s e r v e.

[23 Junie, 1Q21.
No. 76.]
Dit h et die Administrateur behaag om, ooreenko mstig die bevoegdheid h em onder seksie 19 van
die Licenties-Proklamatie 1921, verieen, die volgende
gebiede as Naturelle Reserwes vir die- doeleindes van
seksie 22 van voornoemde Proklamasie te verklaar.
Distrikt

N a a m v a n R e s e r w e.

Warmbad
Bethanie
Keetmanshoop

Bondelswarts Naturelle Reserwe.
Soromas en Arogas.
Fahlgras alias Witbooisende.
Berscbn. Resorwe..
Witbooisvlei.
Neuhof.
Hoachanas en die Bastergebied.
Aukeigas, Fiirstenwalde, Orumbo
en Okatumba Siid.
Ounichas, Uichanas en Aminuis.
Ovito to.
Otjimbingue, Audawib Ost en Neubrunn.
Oko mbal'te en Otjihorongo.
Aimab, Otjeru, Fransfontein, Zessfontein en die gehele gebied naturelle bewoon, buite die polisiestreek.
Otjituo en Ovisume.
Die gehele gebied deur naturelle be-.
woon buite die polisiestreek.
Die gehele gebied.

J;•

Warmbad
Bethanie
Keetmanshoop
Oibeon
Maltahohe
Rehoboth
Windhoek
Oobabis
Okahandja
Karibib
Omaruru
Outjo

Orootfontein
Ovamboland

Bondelswartz Native Reserve.
Soromas and Arogas.
fahlgras alias Witbooisende.
Berseba Reserve.
Witbooisvlei.
Neuhof.
Hoachanas and the Bastard Oebiet.
Aukeigas, Furstenwalde, Orumbo
and Okatumba Sud.
Ounichas, Uichanas and Aminuis
Ovitoto
Otjimbingue, Audawib Ost and
Neubrunn. ·
Okombahe and Otjihorongo.
Aimab, Otjeru, fransfonteinJ Zessfontein and the whole of the
area o utside the police zone occupied by natives.
Otjituo and Ovisume. The whole
of the area occupied by Natives
outside of the police zone.
The whole.

Oibeon
Maltahohe
Rehoboth
Windhoek
Oobabis
Okahandja
Karibib
Omaruru
Outjo

Orootfontein
Ovamboland

Tender.
Tenders arc hereby called for the purchase of
the Prospecting rights (owned by the Administration)
of the Base minerai Prospecting Claim registered under
No. 22 323 Luderitz, situated No rth-Wes t of the farm
Zwartmodder, District Bethanie, and near Nabi.s waterplace, o n which <i deposit of Amazon-stone (Micro~line) has been l1kated.
Tenders for p1irchase outright should be addressed
to u,;•e Mining A~1tority, Windhoek, and must reach
the otti;ce . of tha~ official before 12 noon on 30th
July next.
G . E. B. FROOD,
Inspector of Mines.
Windhoek,
14th Ju:ne, 19~ I.

T enders word gevra vir die aankoop van die prospekteerregte (die eiendom van die Administrasie)
van die onedele minerale prospekteerclaims, registreer
onder No. 22 323 Luderitz, ten noordweste van die
plaats Zwartmodder, Distrik 1 Bethanie en nabij Nabis
watergat gele, waar 'n laag van Microcline gevind
werd.
T enders vir direkte aankoop moet aan die Mijnautori teit, Windhoek adresseer word en moef zij kantoor vo6r 12 uur s'middags van 30 Julie aanstaande,
ber.t ik.
0. E. B. FROOD,
Inspekteur van Mijne.
Windhoek,
14 Junie, 1921.
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fldverti~ements.
ADVERTISING IN THE OFFICIAL GAZETTE OF
SOUTH-WEST AFRICA.
The Official Gazette will be published periodically
but approximately once a month.
Advertisements will be accepted for insertion in
the official Gazette of the Territory of South-West
Africa at the Office of the Secretary for South-West
Africa.
Advertisements will be inserted in the Gazette
after the official matter or · in a supplement to the
Gazette, at the discretion of the Secretary.
Advertisements will be accepted for the English,
Dutch or German editions and will be published in
the language in which they are written in the relevant editions of the Gazette.
The Secretary will have the right to refuse to
accept for publication any advertisement which he considers is not of a suitable nature.

The subscription for the Gazette is six shillings
per twelve issues, post free. Single copies of the Gazette may be obtained at th,": price of 6 d per copy.
The charge for the insfation of advertisements
other than the notices mentioned in the succeeding
paragraph, is at the rate of 6. - per inch single column
and 12/ - per inch double column, repeats half price.
Notices to creditors and debtors in the estates of
deceased persons and notices by executors concerning
liquidation accounts lying for inspection, are published
in schedule form at 9/- per estate.
No advertisement \vill be inserted unless the charge
is prepaid to the Secretary. Cheques, drafts postal
orders or money orders must be made payable to the
Secretary for South-West Africa.

NOTICE.
Whereas the objections lodged within the prescribed period by Mr. J. J. folkus, of Karibib, ,1gainst
the application for conversion of the Base Mineral
Prospecting Claims, registered No's W. 404 and W. 405,
situated at Davib East in the District of Karibib, registered in the name of Mr. Cecil Edward Chandley,
of Karibib, have been definitely · withdrawn, it has
been decided to grant the application for conversion
into tht Base Mineral Mining Area
CARSIE,
in terms of Section 47 of the amended Mining Ordinance of 8th August, 1905.
.
Any objections against this decision must be addressed to the Administrator and handed in at this
office within two weeks fro_m date of publication hereof
in the Official Gazette.
0. E. B. FROOD, Inspector of Mines.
Mining Authority.
Windhoek,
22nd June, 1921.

THE CONSOLIDATED DIAMOND MINES OF' SOUTH-WEST AFRICA, LTD.
(Incorporated in tlre Cape Province.)
·---'----,,
NOTICE TO DEBENTURE HOLDERS
NOTICE IS HEREBY GIVEN that t~e Register-ed Debenture Transter Books of
the above Company will be closed from the 23rd June to the 30th 1June, 1921, inclusive1
for the preparation of the Debenture Interest Warrants.
The Warrants will be posted to Debenture Holders on or about the 1st of July, 1921 By order of the Board,
Postal Address: P. 0. Box 246, Cape Town.
H. S JOHNSON-HALL, Sec:;retary.
Head Office: Fourth Floor, Trust Buildings, 15 Adderley StreBt, Cape Town.
Cape Town, 11th June, 1921.

