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P R Ot1LAllATION. 

BY H IS HONOUR G ! ISBERT REITZ HOFMEYR, A 
COMP ANION O f:' 'THE MOST DISTINOUISHED 
ORDER Of SAl i ff MICJ-IAEL AND SAINT GE
ORGE, ADMINl ~TRATOR Of SOUTH-WEST
AFRICA. 

No. 32 of 1921.J 

UNDER and by virtue of the powers in me 
vested~ I do hereby pi':)claim, declare and make known 
as follows:-

1. Throughc~ut this i; roclamation, and the regulations 
made thereunder, if not inconsistent with the 
context:-

"Court" shal 1 mean the High Court of South
West Af•·ica. 

"Articled Clc-!·k" shall mean any person duly 
bound to ~erve under Articles ofClcrksh ip. 

" Articles" o ,;. "Articles of Clerkship'' shall 
mean a <:ontract in writing whereby any 
perscn sliall be bound to serve an attorney 
within S:·;uth-West Africa fo r a specified 
term of fears with a view to qualification 
for admission and enrolment as an at
torney. 

'' Attorney" s!iall mean any person duly ad
mitted t1:1 practise and enrolled as an 
.attorney-;1t-Jaw within South-W est Africa. 

"Notary" sha \! mean any person duly admitted 
to praciis ~ and enrolied as a notary public 
within S(iuth-West Africa. 

"Convey~nc~i·" shall mean any person duly 
ad1mttea to practise and enrolled as a 
conveyan i::er within $outh-West Africa 

" P ractitioner' : shall mean attorney, notary or 
con veyan ~:er. 

P ROlil,A . .itlA'l'IJ<;. 

DOOR. ZIJ N EDELE GIJSBERT REITZ HOFMEYR, 
LID VAN DE MEEST ONDERSCH EIDEN ORDE 
VAN SINT MlCHAEL EN SINT GEORGE, AD
MINISTRA TEUR VAN ZUID WEST AFRIKA. 

No. 32 van 1921.j 

Onder en krachtens de macbt mij verleenct, pro
klameer, verklaar en maak ik hekend als vo!gt :--

1. In deze Proklamatie en de onder dezelve gcmaakte 
regµlaties zal, indi<m niet in strijd 1nct de samen
hang, 

"Hof" heteekencn het Hooggerechtshof van 
Zuid-W est Afrika, 

"Ingeschreven Klerk" ie.mand die wettelijk 
verbonden is onder Dienstkontrakt te 
<lienen, 

"Dienstkontrakt" beteekenen een geschreven 
kontrakt waardoor iemand gebonden is 
een prokureur te dienen hinnen Zuid
W est Afrika voor een vastgestelde termijn 
van jaren met het oo_g ~p bekwaming voor 
toelating en op de rol plaatsing a ls pro 
kureur, 

" Prokureur" beteckcnen iemand die wettelijk 
geadmitteerd is om praktijk uit te oefenen 
en die op de rol geplaatst is a ls prokureur 
in Zuid-West Afrika, 

"Notaris" betec~encn iemand die wettig ge
admitteerd is om praktijk u it te oefenen 
als Notaris Publiek in Zuid-West Afrika, 

''T ransportuitrnaker'' beteekenen icmand die 
wettig geadmitteerd is om praktijk ttit 
te oefenen als transportuitmaker en als 
zoodanig op de rot geplaatst is in Zuid
W est Afrika, 
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"The Societ,-" shall mean "The Law Societv 
of Sr,uth-\Y/cst Africa" bY this Procla
rna1:ion rnnstitutect, 

"Council" shall mean ihe Council of "The 
Lrn Sncicty of South-West Africa'', 

"Legai · oocument'' shall mean and include 
inter al i a any lease, will, deed of 
sale, underhand deed of pledge, hire
purchase agreement, service contract, 
part,1ership and dissolution of partnership 
agreement, po\\'er of attorney· and gene
raliY al! deeds and dncurnents "·hich 
require registration in anY office of re
gistration, 

"South-\X!esi Africa'' shall mean the Terri
ton- of South-West Africa latelv under 
the- sovereignty of Germi!ny and at present 
under the adininistr;:tion nf tbc Cio\'ern
ment of tbe Union of South Africa. 

2. A Society, \\·hich shall be go\erned by a Council 
as hereinafter orovided, shall be. and is hercb, 
established, ::it ·windhoek, and shall consist of ail 
Attorneys-at-law, all Notaries Pubiic, and ,ill 
Conveyancers, duly qualified, and nm\· and here
after practising as such in South-West Africa, and 
all such persons ,,hall ipso ju re be members 
of the Society. A non-practising attorney maY be 
elected an honoran member of the Society lw 
the Council, but sho-uld any member of the s(;ciet~
be struck oH the rolls b\' reason of any order or 
any competeni Court, such person sbl! i p s () 
fact n cease to he a member of the Sncich; 
ancl any suspended member oI lhe So cietv shall 
not be entitled to the privilegTs of ;nernbership 
of the Society during the reriod of such suspension. 

3. The said Societv shall be a body corporate, it 
shall continue l<l exist in perpetttity, and shall 
he called "The Law Society of South-\\/cst Africa". 

4. The Council shall consist of se\en persons all 
of whom shall be practising attorneys and of \Yhom 
three at least shall be practising elsewhere than 
in the Windhoek District, The iirst Council slull 
consist of DOCTOR CHRISTIAN ADOLF MAX 
FRITZSCH E President and the attorneys follow
ing, n::imeiy, John Dermot Lardner Burke, Theo
door Lorentz, Albert Stark, Johan Jorissen, Ftank 
Harold W:,ldron and \ViHiam Rudolf Oscar Gump 
recht, · who shall hold office until the 31st day ot 
December, 1921. It shail be the duty of the 
President, by notice in the Official Gazette, and 
one other newspaper circulating in South-W-est 
Africa, not less than one month before the 31st day 
of December, 1921, to convene a General i\ih'ding 
of all the members of the Society, for the purpose 
of electing a Council in place of the Council 
appointed by this Proclamation. So soon as may 
be after the election of the new Council aforesaid, 
the said Council shali proceed to the election 
from among its members of a ne\,- President, 
it being expressly provided that the existing Presi
dent and Council shall remain in nffice, and exercise 
all their functions until the final election and 
appointment of the new President and Council, 
whereupon their appointment shail cease and there
after every election of a Council, and every election 
by such Council of a President, shall take place 
in exactly the same manner, and after the same 
notice as in this section provided for the election 
of the first Council and President. In the absence 
of the President, or in case of his inabilitv to 
act, . the Council may elect a Chairman to preside 

"Pr<1ktizijn" bdeekent'n pro!rnrcur, notaris 
transportuitmaker, 

"\Xi ·.ctsgenootschap" beteeken1~n "i-frt 'v/1 

gcnootschap van Zuid-\{lest Atrika'' g 
lonstitueerd door deze Proklamatie, er, 

''Ri•ad" beteekenen de Raad van het '·\Vets 
g·enootscbap van Zuid-\Vest Afrika". 

"\V Htig Dokument" beteekenen en i 11 t e 
al i a insluiten eenige huur of pacht 
testament, verkoopakte, onderhandse akk 
':an onderpand, huur-koop overeenkomst, 
diensikontrakt, compagnonschap en ont
hinding van nverecnkomst van cornpagnon
schap, prnkuratie en in h et a!gemeen alle 
akten en dokurn en ten, welke in een re
gistratiekan toor g ereg-istreerd hehooren te 
worden. 

"Z;•id-West Afrika" beteekcneu het Oebied 
Yan Zuid-\X' est Afrika , vroeger ondcr de 
souvereiniteit von Dnitslancl en tans onder 
de AdrniHistn tie \'an de Regcering van 
de Unie v;rn Zuic1 Afrika. · 

2. fen Cic •\ootscbrn dat bestuurd za1 \\11rdcn dun, 
een Ra,;d ZO\!a]s .\\"Jan·oor hierin later \T,o rzienin[ 
gemaak;i zal ',\·o rden, Lal zijn en m;,rdt bij ckz: 
opgeridit k '\Vindhoek en r ti bes ta an nit allt 
Prokurc•:rs, alie Notarissen Publiek en allc Tran,:
portuitn "1kers hehourlijk gek,ralifaeerd en dic
thans e;• hierna als zunda11ig rraktijk u iroefenl'il ir: 
Zuid-\\': wst Afrik1, en alle dergclijkc person er.. 
wllen i b so ju re !eden van het Oenoo tschap ziji: 
Een ni,:t praktizeerende prokureur kan d0,)r d 0 

Raad tn 1. erelid Yan hd Genootschap g-ekozen ,\·or- · 
den, rn:nr indien een lid van het Genootschap var: 
de rol r~escbrapt wordt op een order van ceni:;: 

· bnoegcl Hof, clan houdt die persoon i :, so fact -
op een !id van het Genootschap tc zijn: , ·erdc 
zal eeu u pgesehort lid van het Oenoot~chap niL· 
berechti gd zijn tot de rnorrechtcn \ ,ill lidrnaa:
schap \ :rn het Uenuoischap gTdure:idc d,· pcrim:: 
\".:Jli die opschorling. 

3, Hct n: •,rnoemdc Ucnootsch :1p zal ?ijn (:en gt
inrnrpo Feerd lich.,1am met cem\·igdnrend bes taa, 
en gell, ,emd wordcn "Hct \X.'etsge ,rootsclnp ya~ 
Zuid-\X est Afrika''. 

4. De Ha:,'d ml hestaan 11it ze\Tll person<:n, waarYa~ 
alle pr;: ldizeercnde prokureurs rnoeten zijn en ter.
minstc drie ergens :mders clan in hct \Vindhoe~ 
Distrik\ nweten praktizeeren. De cerste Raad E 

besta;in uit Dr. Christian Adolf Nb:,: Fritzscbt 
Preside i1t, en de ,olgende p rokurems, nameli_jl: 
John i"iermot Lardner Burke, Theodoor Lorentz 
Albert '.:.;tark, Johan Jorissen, Frank J-iarold \X/2.·
dron (:i! \\?illiam Rudolf Oscar Gumprecht, die 21:

len aa11 11lijven tot de 31ste dagvan December 192: 
Verdcr zal het de pticht zijn van de Presider.: 
door k:-'nnisge,ing in Lie Oificit'eie Courant en n,.:. 
een ·nidrnsblad dat i11 Zuid-West Afrika circulec· 
niet m it1der· dan een maancl ,oor de 31 ste 0:
cember 1921, cen Algerneene Vergadering op :, 
roepen . \ ·.1.11 alle I eden van hct Genootschap yr;· -

de Ycrkiezing van een Raad in de plaats \·:· 
de elem\· deze Proklarnatie b enoemde Raad, Verd ,
zal \'(w'rnoerndc Raad, zoo spoedig mogeHjk na ,:', 
,·erkie;:ing va11 de vonrtHH:mde nieuwe Raad, 1:.·· 

ziin icdenh.l cen 11iem\ e President kiczcn. en h: 
is· expi=esseli_jk vastgqte!d dat de bestaandc Pre, -
dent ci1 Raad in hun arnbt zullen blii\-cn en ;_ 
hun a, 1,btsplichten zullen u itoefenen h1t c\e fim, ; 
\·crkiczing en benoeming \·an de nieu\,·e Pre- · '. 
dent eh R.1acl, waarop hun ambt dan ophoud!, t: 
van ai di.c tijd zal iedere verkiezing van een R3 
en ied \0 r~ Yerkiezing door zulk cen Raad van l 
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at any particular meeting. Th fee members of 
Council shall form a quorum. At an_y meeting, 
it shall be competent for member,s residing beyond. 
the confines of the_ District in whch such meeting 
is held, to vote by proxy, but no member residing 
within such district shall be aiid \', ecl to rnte by 
proxy, and no person other than an attorney shall 
be permitted to act as proxy. . 

5. The: o bjects for which th e Socil'.·!r 1s established 
are: ~ --

(a) T() initiate, promote or opr,o-;t: legislation . 

(b) To consid er, discuss and co,\Ier. in respect of 
all such a lterations, refprms b r improvements 
in law practice, procedure or administq1tion as 
<lre submitted for c.:l)nsideratio ! I bv any rnember 
o r members of the Society. · · : 

(c.:) To p reserve and maintain the integrity and 
status of the profession; to advance and en
force correct and uniform j. lr:.tctice and · dis
cipline amongst the members of th e Society; 
lo promote the amicable sett !ement or adjust
ment of p rofessional disput ':'.s ; to promote 
social intercourse between the members of 
the Societv ; and to consider :md deal with all 
matters affecting the profess ional interests of 
the members of the Society. 

(d) To enwurage and promote \he study of law 
and jurisprudence, and to pi ',Jvide means for 
securing efficie'ncy and resph nsibility on the 
part of those seeking admission to th e pro
fession. 

(e) To form, support, and maint.ain a law libra ry 
o r law libraries and readim~'-rooms; and to 
print and publish law report;r and other legal 
publications. 

6. The members of the new Coi!incil eJec:ted as 
provided in Section f o u r of · th·_is Proclamation, 
shall remain in Office one-third_ for one year, 
another third for two years, an1Z! the remainder 
for three years. In the absence o t agreement, the 
members to retire during the first and second 
years, shall be chosen bv lot. Tt:!ereafter at each 
successive annual _gener-al meet1;\1g one-third of 
the members of the Council be:h1g· either those 
elected three years previously or those who have 
replaced through casual vacancies the persons so 
elected shall automatically retire. For the purpose 
of this section, the period of a t ear shall mean 
the period between one annual /;eneral meeting 
and the next. Any retiring m~\1bers shall b~ 
eligible for re-election, and shall i·emain in office 
until their successors have been ~lected. 

7. Any casual vacancy may be filled Ui!, b\· the Council. 
Any act or deed of the Council · notwi thstanding 
such vacancy, shall be lawful, prc;s: ided, however, . 
that the remaining members of the Council be 
sufficient .to form ·a quorum. 

8. In order to accomplish the objects ,i~t out in section 
five of this Proclamation, the Scicietv is herebv 
empowered:-- • · ~ 

(a) 1:"o acq~ire any righis or privileges which 
t11e Society may regard as IH~;:essary or con
venient for the purposes therc:of, and to make: 
donations for promoting the · interests of the 
profession ; 

President, plaats hebbcn op \"(JJkomen dczelfde 
wijze, en na de zelfcle kcnnisgeving ais in deze 
sedic zal voorziening g ernaakt worden voor de 
verkiezing \·.:rn de ccrste Raad en President. Bij 
ahvezighcid van de P resident o f indien hij belet 
is te fungeeren kan de Raad een Voorzittcr kiezen 
om een of andere vergadering te leidcn. Orie 
Raadsleden zullen een quorum vormen. Op eenige 
\' ergadering zuilen leden, die huiten de g renzen 
van het Distrikt wonen waar zulk een vergadering 
gehouden \\ ordt, het recht hebben hij prokuratie 
te stemmen, echter heeft geen hinnen bet distrikt 
\\"onend lid het recbt b ij prokuratie te stemmen 
en mag niemand anders clan een prokureur als 
bevolmachtigde handelen. 

5. De dodeinden waarvoor het Genootschap opge
richt is zijn : 

(a) Wetgeving doen invoeren, te hevorderen 01 
te bestrijden ; 

(b) het overwegen, de cliscussie en beraadslaging 
van alle veranderingen, hervonningen of ver
beteringen in wetspraktijk, procedure of ad
ministratie \velke door een lid of lcden van 
het Oenootsch:.ip ter overweging voorgelegd 
worden; 

(c) hct onderhoudcn en behouden van <le recht
schapenheid en de status van de professie; 
de bevordering en doorzetting van naaU\V· 
keurige en gelijkvormige praktijk en discipline 
onder de led en van het Oenoo tsc.:hap ; het b e
vorderen van vriendsc.:happelijke schikking of 
vereffcning van professioneele verschil1en; het 
bevmderen van gczellig verkeer tussen de 
!eden van het Oenootschap en het overwegen 
en de behandeling van aiie zaken betreffende 
de professioneele bclangen van bet Oenoot
schap; 

(d) het aanmoedigen en bevorderen van de studie 
van de wet en rechtsgeleerdheid, en het ver• 
schaffen van middelen tot het waarborgen van 
bekwaamheid en verantwoordelijkheid in die• 
genen die toegang tot de profcssie trachten 
te verkrijgen ; 

(e) het vormen, ondersteunen en het onderhouden 
Yan een wetsbibliotheek of bibliotheken en 
leeskamers ; en het drukken en publiceeren 
van wetsverslagen en andere wetspublikaties. 

6. De ond-er Sektie v i e r van deze Proklamatie ge
k0zen led en van de nieuwe Raad blijven aan: een 
derde een jaar, een derdc twee jaren en de overigen 
drie jaren. lndien er geen o\·creenkomst is, zullen 
de !eden welke in h et eerste en tweede jaar af
treden mocten, door trekking gekozen worden. 
Daarna zal op iedere volgende algemeene jaar
lijkse vergadering een derde der Raadsleden, be
staande uit diegenen, welke drie jaren tevoren 
gekozen zijn, of die, welke door toevallige open
Vc?lling de aldus gekozene personen vervangen 
hehben, automaties aftreden. Voor de doeleinden 
van deze sektie zal het tijdperk van een jaar be
te ekenen het tijdp erk tussen een jaarlijkse alge
meene \'ergadering en de voigende. I.eder af
tredend lid is herkiesbaar en blijft zijn ambt be
kieeden totdat zijn opvolger verkozen is. 

7. Toevallig o pengeval.len zetels kunnen door de Raad 
gevuld worden. Iedere daad of handeling van de 
Raad, niettegenstaande zuik een vakature, zal wettig 
zijn, m.et dien verstande echter, dat de overblijvende 
!eden van de Raad \'\ )ldoende zijn om een quorum 
te vormen. 

8. Voor het bereiken van de in s ektie vi j f van deze 
Proklamatie genoemde cloeleinden is bet Oenoot
sc.:h ap hierbij gemachtigd :---·· 
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(b) To purchase, take on lease or in exchange, 
hire or otherwise to acquire any movable or 
immovable property, and to erect any buildings 
required for the purposes of the Society; 

(c) To invest moneys of the Society not im• 
mediately required, upon such securities as 
ma:v from time to time he determined; 

(d) To raise or bormw money in such manner 
as the Society may think fit, and in particular 
by mortgage bonds or by the issue of deben
tures secured by mortgage bonds upon all or 
any of the property of the Society both present 
and future, but always so that the funds and 
assets of the Society shall alone be res_ponsible; 

(e) To sell, improve, lease, mortgage, dispose 
of or otherwise deal with all or any part 
of the property of the Society; 

(f) To appoint a Secretary and other officers, 
and to fix their remuneration; 

(g) To do ail such other things as are incidental 
or conducive to the attainment of the above 
objects. 

9. The management and control of the Society shall 
be vested in the Council, which may exercise all 
such powers and do all such things as may be 
exercised or done by the Society and arc not ex· 
pressly directed or required by this section or 
this Proclamation to he exercised or done bv 
such Society in general meeting; provided, however, 
that no agreement for the sale or mortgage of 
the immo,,able properiy, or for the purchase or 
exchange of immovable property, or for the erection 
of buildings or for the disposal of the library or 
libraries of the Society, shall be binding, unless 
same shall have been confirmed bv the vote of 
two.thirds of such members of the Societv as 
shall be present in person or represented by proxy 
at a general meeting specially x:onvened for the 
purpose. 

10. The Council shall forthwith provide a common seal 
for the Society, and shall have power from time 
to time to destrov the said seal and substitute a 
new seal in lie11 thereof; the said seal of the 
Society shall be deposited at the office of ihe 
Society, and shall never be affixed to any document 
except in the presence of hvo members of the 
Council in pursuance of a resolution thereof. 

11. The president, other officials and members of the 
Council shall not be subject or liable to any action 
or proceedings for damages on the ground of 
defamation, slander or otherwise in the b on a 
f i ct e execution of their duties, and the taking of 
any steps, or the institution of any proceedings 
under or purporting to be under the provisions 
of this Proclamation. 

12. Each ordinary member of the Society shall pay 
an annual subscription at such time and of such 
amount as may from time to time be fixed by 
bye-law, and unless and until otherwise determined. 
the annual subscription shall be the sum £ 2.2.0 
for each member, and shall be payable on the 
first day .of August in each year, in advance, and 
all sums of money due or payable by members 
of the Society may be recovered by legal process: 
Provided that no mere neglect or omission to 
pay his subscription shall be capable of being 
construed as a contravention of this Proclamation 
or of any bye-law· or regulation made thereunder 
·within the meaning of section thirty.eight. 

(a) rechten of voorrechten te verkrijgen welke 
in het oog van het Oenootschap noodzakelF' :
of geschikt zijn voor haar doeleinden, , ·'.1 

scHenkingen te maken voor de bevorderil ·z 
vat\ de belangen van de professie; 

(b) ro¢rend of onroerend goed te pachten, t( 
konpen, te huren of te ruilen of op eenige 
and.ere wijze roerend of onroerend goed te 
vei·krijgen en gebouwen op te richten welke 
n;,)r de doeleinden van het Genootschap 
no\ >dig zijn; 

(c) geld van het Genootschap dat niet dadelijk 
bd10odigd is, te beleggen tegen van tijd tot 
tij\l te bepalen sekuriteit; 

(d) het opnemen of leenen van geld op een door 
het Genootschap geschikt geachte wijze en in 
het bijzonder door hypotheken of door de 
uitgifte van door de hypotheken gesecureerde 
ohligaties op al of eenig tegenwoordig of 
tofkomstig eigendom van het Genootschap, 
rn;\ar altijd op zulk een wijze, <lat de fondsen 
en baten van het Genootschap alleen ver
an l woordelijk zullen zijn; 

( e) hel verkoopen, verbeteren, verhuren, verbin
deh, beschikken over of op eenige andere wijze 
handelen met eenig deel van het bezit van 
hcl Genontschap; 

(f) hd aanstel!en van een Sekretaris en andert 
arnhtenaren en hct hepalen van hun salaris: 

(g) hd verrichten van alle andere zaken welkt 
in verhand staan met of leiden kunnen tot 
hct bereiken van hovengenoemdc docleinden. 

9. Hct bi:stuur en de controle van het Oennotschar 
za! -bc:i'usten in de Raad, welke de macht kan 
uitoeh.:i1e11 en alles kan doen dat uitgeoefend er: 
gedaati, wordt door het Oenootschap en welke niet 
bijzoncledijk door d51ze sectie of deze J)roklamafit 
verlan1id of bcvolen worden uitgeoefend of ge
daan ft worden door het Genootschap op een al
gemeehe vergadering; met dien verstandc echter. 
dat gcien overcenkomst voor de verkoop of he: 
hypotliekeeren van het onroerende goed, of voor 
de aaiikonp of ruil van onroerend goed, of voor 
het oril'ichten van gebouwen ofvoor het beschikker 
over di:! bibliotheek of bibliotheken van hct Genoot
schap, bindend zal zijn, tenzij dezelvc bekrachtigc 
is do< ir de stem van twee derden van dezulkc 
!eden ;,,an het Genootschap als persoonlijk tegen
woordig zijn of bij volrnacht vertegenwoordigc 
op cql algemeene vergadering welke speciaal vo0, 
het dc,el bijeengeroepen is. 

10. De H1ad zal onmiddelijk zorgen voor een al
gemc ci11 zegel voor het Genootschap en de mach: 
hebbeh dat zegel, indien noodig, te vernietiger 
en ee11 nieuw in de plaats te stellen; en dit ge
nootschapzegel zal ten kantore van hct Genoo;
sc:hap bewaard ,,,orden en nooit op eenig docu
ment gedr(1kt wordcn behalve in de tegenwoordig
heid fan twee !eden van de Raad krachtens ee:: 
beslui! door dezelve genomen. 

11. De Pi'esident, andere ambtenaren · en !eden va:: 
de R,fad zijn niet onderhevig aan een proces c; 
vervojging voor schadevergoeding op grond va:: 
laster of anderzins in verband met de b on a f id: 
uitvoering van hun plichten, het nemen van eenigt 
stappin of het instellen van vervolging onder 
of be.ioeld te zijn ingcsteld onder de voorzicninge 
van deze Proklamatie. 

12. Ieder ,ge;i.\;oon lid van het Genootschap heeft __ ee~ 
jaarlijks·e som als lidmaatschap te betalen op ti1de
en toi ~en beclrng van tijd tot tijd door bij-wettc 



, Qffici.al . Oazett.e; .12th August, 1921. 317 

• j_ The Society shall hold an a1~i1ual general meeting. 
The first annual general m c~ting shall be held in 
Windhoek, within six monfhs after the promul
gation of this Proclamation. · A subsequent annual 
general meeting shall be hej~I in every year at an 
interval of not less than ~!even, and not more 
than thirteen months from the date of the last 
preceding annual general nf eeting at such place 
as shall be decided upon thereat. Special general 
meetings of the Society sh:;ll be- held when and 
where deemed necessary by the Council. . 

l -l. The Council of the Sociel)\ ·upon .a requisition 
made in writing by not les~ than · eight• members 
of the Society, shall convche a special general 
meeting. Every such requjsHion shall specify the 
objects of the meeting,requir~d, and shall i,e ~~gned 
by the members making th ~· same, and. shall be 
deposited with the Secretary of the Socidy. Such 
requisition may be composed of several documents 
in like form signed by one· of more of the persons 
making the requisition. Shduld the Council fail 
or neglect for fourteen daY:s after such deposit, 
to convene a speci~l genera! meeting to be held' 
within thirty days after such deposit, any members 
not being less than ei_ght in _humber may convene 
a meeting to be held at Windhoek, at any time 
within two months after t~e above deposit, by 
g~ving not less than fourtee11 days' notice of such 
meeting, and of the objec\ or objects of such 
meeting, and also stating the date, place and hour 
of such meeting by advertisement in the Official 
Gazette for SOUTH-WEST AFRICA, and in at 
!east two other n'ewspaper~ published in South-
\V est Africa. 

15. Until otherwise provided by i:egulation the quorum 
of a general meeting shall /je six members per
sonally present. 

ADMISSION OF A r(ORNEYS. 

io. The Court may admit to pr/Ictise as an attorney 
in the Court any person of htll age who produces 
satisfactory proof · 

(a) that he has actually sen:ed with a practising 
. attorney in this Territoi·y under articles of 

clerkship for a period of three years sub
sequent to the date of the lodging of such 
articles with the registri1 r of the Court; 

(b) that he has passed th e examination in Law 
and Jurisprudence of th ::: University of the 
Cape of Good Hope of· an examination in 
law and jurisprudence of any one of the uni
versities created hv or t onstituted under or 
which may hereafter be created bv or ~on
stituted under Acts mad.~ and passed hy the 
Parliament of the Union of South Africa, de
clared as equivalent there~n by notice published 
in the Gazette bv the Administrator after 
consultation with ·the f1clge of the Court, 
or of having obtained r), been admitted to 
the degree of Bachelor ~1 f Laws in th e Uni
versity of the Cape of Good Hone or in 
one of the aforesaid U1!iYersitics, and 

(c) that he has passed an examination prescribed 
by Rule of Court, in the i1ractise of the Court 
and the inferior courts. ' 

Notwithstanding the pro\·isi<111s contained in sub
sections 2 and 5 of Section 11 of Proclamation 
No. 21 · of 1919 the Court mhy admit to practise 
as an atto rney in the Cotn:t and as a nobrv 
public and conveyl.incer any j;erson who was ac-

te worden vastgesteld en tenzij en totdat anders 
bepaald, zal de jaarlijkse subscriptie zijn £ 2.2.0 
per lid en vooruit bei:aalbaar zijn op de eerste 
Augustus van elk jaar, en zullen alle door !eden 
verschuldigde of betaalbare gelden door dagvaar
ding verhaalbaar zijn: met dien verstande echter 
dat het bloote verzuim of nalatigheid in het be
talen der subscriptie niet zal opgevat warden als 
een overtreding dezer Proklamatie of on'der de
zelve gemaakte bij-wet of regulatie binnen de 
grenzcn \':tn de uitlcg-ging van sektie acht en dertig. 

13. Het Genootschap zal ten jaarlijkse algemeene ver
gadering hnuden. De cerste zal zijn te Windhoek 
binnen zes maanden van af de uitvaardig ing dezer 
Proklamatie. Een daaropvolgende jaarlijkse alge
meene vergadering zal icder jaar gehouden worden 
met een tussenpoos van niet minder dan df en 
niet meer dan dertien maanden van af de datum 
van de laatste voorgaande jaarlijkse algemeene 
vergadering, de plaats waar deze zal gehouden 
worden zal op die vergadering beslist worden. 
Speciale algemeene vergaderingen van bet Ge
nootschap zullen gehouden worden op tijden en 
plaatsen door de ~aad te beslissen. 

14. De Raad roept, bij ontvangst van een aanvraag 
in geschrifte van niet minder clan acht !eden, een 
speciale algemeene vergadcring op. Een dergelijke 
aanvraag zet de o riderwerpen van die aangevraagde 
vergadering uiteen en moet geteekend warden 
door de !eden die dezelve gemaakt hebben en 
wordt aan de Sekretaris van het Genootschap in 
bewaring gegeven. Een dergelijke aanvraag kan 
bestaan uit verscheidene dokumenten in d ezelfde 
vorm geteekend door een of meer van de per
sonen die de aanvraag gemaakt hebben. lndien 
de Raad gedurende veertien dagen van af dit in 
bewaring geven niet de speciale algemeene ver
gadering bijeenroept welke dertig dagen na de 
in bewaring geving moet gehouden worden, dan 
kan een getal !eden, niet minder dan acht in aantal 
een vergadering bijeenroepen te Windhoek te hou
den te eeniger tijd binnen twee maanden na voor
noemde in bewaringgeving, door niet minder dan 
veertien dagen kennis te geven van het houden 
van die vergadering en het doe! er van, verder 
aangevende de datum, plaats en uur) door kennis
geving in de Officieele Courant voor Zuid-West 
Afrika en in minstens twee in Zuid-West Afrika 
verschijnende nieuwsbladen. 

15. Tenzij anders door regulatie bepaald wordt, zal 
het quorum van een algemeene vcrgadering zes 
persoonlijk aanwezende !eden zijn. 

TOELATINO VAN PROKUREURS. 

16. I-let Hof kan eenige persoon van volle leeftijd 
toelaten om te praktizeeren in het Hof die vol
doendc bewijzen . kan leveren 

(a) dat hij werkelijk gewerkt heeft bij cen prak
tizeerende prokureur in dit Gebied onder een 
dienstkontrakt gedurende drie jaren na datum 
van het inleveren van hetzelve b ij de Re
gistrateur van het H of; 

(b) dat hij het examen gepasseerd heeft in \Vet 
en Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van 
de Kaap de Goede Hoop of een examen in 
wet en rechtsgeleerdheict• van een van de uni
,·ersiteiten opgericht door of onder of die 
hierna moge opgericht worden door of onder 
Wetten gem<!,akt en gepasseerd door h et Parle
ment van de Ui1ie van Zuid Afrika, a ls ge
lijkwaardig met hetzelve ve:rklaard door kennis
geving in de Officieek Courant door de Ad
ministrateur na ·bernadslag ing met de Rechter 
,·an het + Joi, · c,f dat hij verkregen hceft of 



318 Officiele Ko eran·t, 12 Augustus, 192 L 

tualiy resident in this Territory on the 4th day 
of August, 1914, and who was qualified to be ad
mitted in the Courts of German South-West Africa 
as a Rechtsanwalt or Notar, but ,vas not so ad
mitted solely on the ground th at there was a 
sufficiency of Rechtsanwaelte and Notaere under 
the lak German regime. 

·18. Th e Court may admit to practise (a) as a Notary 
Public any • person who has been admitted to 
practise as an attorney of the Court and who 
has passed an examination in notari ai practice 
prescribed by Rule of Court; and (b) as a Con
veyancer any rerson ,vho has been admitted as 
an attorney of the Court and who has passed an 
examination in conveyancing prescribed b~- Huie 
of Court. 

1 CJ. ( I ) Every person applying to be admitted as an 
attorney shall fourteen day_s a t least prior 
to the <,fate of his application lodge with the 
Secretary of the Society a copy of his petition 
for admission tog-ether with copies of all 
affidavits, certificates and other documents or 
papers which are ihe·rein referred to or there
with connected. 

(2) Upon production to _ the said Secretary of 
the petition and affidavit, certificate and other 
documents or papers, the said Secretary sh all 
endorse upon such petition a certificate t0 
the effect tha t the provisions of this section 
have been complied with, a nd in respect of 
such endorsing and certificate, there shall be 
paid to the Society a fee not exceeding 
£ 10.lO.O (Ten Pounds, Ten Shillings Sterling), 
as may be fixed by regulation. Pending his 
obtaining the said endorsement it shall not 
be competent for such person to 1ml\'e the 
Court for his admission. 

(3) It shall be competent for the Council to formu
late rules an d regulations regarding the matters 
to _ be set forth and the information to he 
supplied to the Court in every such petitioh 
for adm ission. 

·20. · An y person applying to the _Court for admission 
as an attorney notary public o r conveyancer under 
the provisio1is of subsection ( 1) and (.:!) of Sec
tion 11 of Proclamation No .. 21 of 1919 shall produce 
a certificate of recent date obtained from the 
proper au thorities and showing that the quali
fications referred to in the said sub-sections and 
relied upon by ·him still exist, and, in case he 
shall already hav_e been admitted by any Pro
vincial o r local Division of the Supreme Court 
of South Africa, that he is stili on the roll of 
such Divisio n and is subj ect to no order :if sus
pension or censure. 

21. The Registrar of the Court shall keep separak 
a lphabetical lis ts of all attorneys, notaries and 
conveyancers admitted to practise -in South-West 
Africa. 

22. Every person who at the date of the pmrnu l
gation of this Proclamation is a duly qualified 
attorney, notary or conve_vancer practising ,,·ithin 
South-West Africa shall within three months after 
such date, and every persoi1 who may after such 
date be enrolled as an attorney, notary or con
veyancer shall, within thirty (30) days after such 
enrolment, lodge with the Registrar of the said 
Court, and also with the Secretary of the Society 
a statein ent of his full name and place of husinc:::s. 

is toeg'elaten tot de graad van Bachelor of 
laws in de Universiteit van de Kaap de Goede 
Hoop of in een der voornoemde Universi
teiten , en 

(c) dat hij een examen gepasseerd heeft zoals 
voorgeschreven door Regel van hct Hof, in 
de pr;;ktiji< van het Hof en de lagere Hoven. 

17. Niettegensl'¾ande de -.:oorzieningen vervat in sub
sekties 2 c; , ':> van Sektic 11 van Proklamatie No. 21 
van 1 (J 19 i.'eeft het Hof de be\'oegdheid om toe te 
lateu um te praldizccren ais prokureur in het 
Hof en aL, notaris publiek en transportuitmaker 
eenige per~0Don die werkelijk in di t Oebied woonde 
op de -ld t. Augustus 1914 en die bevoegd was 
in de Ho,c,1 v;.m Duits Zuid-\X/est Afrika toegelaten 
te wordeu a!s Rechtsam,·alt o f Notar, maar niet 
aldus toegj!aten was alleen op grond dat onder 
het vorige _ duitse regime een voldoend aantal 
Rechtsam, jilte en . No tare \'oorhand en 1\"as. 

18. H et hof k ·n1 tot praktijk toelaten (a) als Notaris 
Publiek ecpige pcrsoon die toegclaten is te prak
tizeeren ,d,~ een prokurcttr van het Hof en die 
ecn door r,,gel van het Hof_ voorgeschrcYen examen 
in nobrie~•!e praktijk gcpasseerd heeft; en (b) 
als . Transp:irtuitmaker eenige persoon <lie toege
laten is ,i!s Prokureur \'an het H oi en die een 
door Hege! van hct 1--!of rnorgeschre,·en examen 
als Transp,,rtuitmakcr gepasseenl hceh. 

l l)_ ( 1) !eden: persoon die aanvraag doet om als pro-
kuretn toegelaten te wordcn moct minstens 
veertiun dagen voor de datum van zijn aan
vraag bij de Sekretaris van het Oennotschap 
een 'i-;1pie n n zijn _petitie voor admissie in
reikeu ; te samen met kop ien van alle affidavits, 
c:ertifii~aten en andere dokumenten of papieren 
naar ,,·elke er in gerefereerd wo rdt of er 
meclc in verb;ind staan. 

(2) Na i1qeiking aan de Sekretaris Yan de pctitit 
en affidavit, certifikaat en andere dokumen
ten uf papieren endosseert de Sekrctaris or 
die ptditie een certifikaat aantoonende dat aan 
de bcpalingen van dezc sektie voldaan is en i~ 
voor 'dat endossement en certifikaat aan he: 
Geno: itschap een fooi van hoogstens £ 10.10.( 
(tien 1iond tien shillings) te betalen, naarmatc 
door i:eguli.i lie moge vastgesteld W<lrdcn. Nie: 
voord:1t hij dat endossement verkregen heefL 
mag ,-ulk een persoon aan het Hof applikati:: 
voor '1dmissie maken. 

(3) l)e 1(;,ad is he\Oegd regels en bepalingen tc 
make11 aangaandc zaken en informatic welk·. 
in nrband · met iedere zoodanigc petitic voe 
adrni:;;sie aan hc·t tiof moet verstrekt wordt:-

. ,, 
20. lemant_l die aan "het J-iof applikatie maakt vo,: · 

admissie :!Is prokurcur, notaris publick of tran,
p·ortuitm,d:er onder de \"oorzieningcn van su~ 
$ek ties ( l J en· ( 4) van Sek tie 11 van Proklamac:: 
;No. 21 \ ~n 19 l 9, moet een certifikaai \"all rece1: :, 
datu111 tn,>11e11 dat rnn de berncg<k authorikit-:~ 
verkregen is en aa_ntoont dat de bcrnegc!hcdc -
waarna . g;nden::erd is in ,oornoemd e sub-sekti-:-
en die fiii heweert tc hcbben, nog bcst~ian, . · 
indien hij :-eeds geadmitteerd is door cen P, · 
vincialc of Plaatselijkc Aideeli11g va n bet t-ioog; ,. 
rechlshof :,_ an Zuid Afrikri, dat liij nog op de : 
va n die ,\fdeeling- is en niet onderwnrp en aan e: · · 
order ,·(;q!· opschorting nf ce11s1111r. 

21. Ot: Regdrnteur \"all hct t-Iooggcred1tslHYI h1 ,:: : 
ee11 ap;irk ;x!fabctist: iiisi van allc rroku reurs, :
tarisscn en .-itransport11iinrnkers die tot de prak: 
in Zuid-\\ 't•st Afrib t, ,cgc:late11 zij n. 
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Every such atto rney, not,ai-y or conveyancer 

shall within thirty (30) days of any subsequent 
change of his place of busines~ send . or cause 
to be sent to the said Registrar and to the said 
Secretary respecti\:.ely, ·a notificatpn of such new 
piace of bus iness together with a st..'ltemen t of 
his full name and former addrcs::;; and it sh all be 
in cumbent on every such attorn(:\ , notary or con
veyancer who may be carryini;; o n business in 
partnei-ship or under a firm nam e, to send or cause 
to be sent to the said Regisiriir . and Secreta ry 
within the times above specifien a statement of 
the n ame or names of his partn,_r or par~hers in 
such business, and the firm nc1me under which 
the bus iness is carri ed on as ;;;!so· ·CJf any sub
sequent change therein. Any att:i rney, notary or 
conveyancer unreasonabiy 9eglet:ting or delaying 
to comnl·, with the reouiremenB of th is ,section 
shall i11

1

c~r a penalty ;1;)l excee;)ing twerfty shil
lings sterling for every week ,.lu ring \.\:hich he 
shai1 s o n eglect o r delay, and S(!Ch penalty shall 
h e recoverable (with costs) fo;: and at the in
stance of the Society. ff such 1eglect m delay 
shall b e shown io b e wilful it shall be lawful 
fo r the Court to susrend such a tto rncy,- notary 
or conveyancer for such period, ti r to make such 
other order as to it mav seer,! fi t. All noti
fications under this sedio'i-t 1113\.' be sent hy re
gistered letter. 

23. !n pursuance of the prnns1uns Ii. sectiu n h,,enty
two of this Proclamation, the Registrar therein 
referred to, and the Secretary of the Society shall 
keep a regist er or o ther suitable records in which 
§.~all be entered t)1 e details in the said section, 
refe rred to . 

24. For every certificate obtained fi=;Jrll the Secretary 
of the Society, the party or parti es to whom 
the same refer shall, save \\'htr(: o then\' ise speci-• 
fied in th-is Proclamation, pay t(; the So ciety su ch 
fee as mav from time to time he fixed by bve-
la,\· or regulation. ' · · 

ARTICLES OF CLERKSHIP Ai~D SERVICE 
TH EREUNDER. 

25. Every pcrscin hereafter intendinf to serve an at
to rney ur1:der articles, shali bcfi'1re entering into 
a rtidesi and prior to the com m1~itcement of such 
service have passed the matricul~tion examination 
of any univers ity in the Union c) Sou th Africa o r · 
any equivalent examination by any on e of the 
univers ities created by or constituted under Acts 
made a nd passed b/ th e Un io1i Parlia ment, and 
any seryice performed prior t~ the passing of 
such matriculation examination shall, notwith 
s tanding the provisions of section· thirty-one hereof, 
he null and void and of no effect . provided always 
th at any p erson ,vho shall ho lt! a cert ifica te of 
having- passed any examination which is recognised 
by any such university as equivalent or superior 
to the said examina tion shall fo r the purpose 
of this sectio n be deemed and i~ken to be in the 
same position as if he had du l;. passed the said 
examination; provided further tjtat in every case 
such perso n shall hold a certifa;~te for proficiency 
in latin of the standa rd requi!ed by any su ch 
university for th e matricu lation examina.tion. 

26. From and after the date of the toining into effect 
of this Proclamation a duplic9ie o riginal of all 
articles of clerkship shall be lodg , d with th e Secre
ta ry o f the Society w ithin sixt.\' days of the date 
o f such a rt icl es, together with a duplicate affidavit 
testifying to the s ignatures and date thereof, and 
on payment of such fee no t exceeding three pounds 
three shillings sterling as may trom time to time 

22. ( I) I edereen die op de <la tum van de uilvaardiging 
\'an d eze Proklamatie een wettig bevoegd 
prokureur, notaris of transportuitmaker is en 
in Zuid-West Afrika praktijk uitoefent, moet 
binnen drie maanden na die datum, en icdere 
persoon d ie na die datum a!s cen notads, 
prokureur of transpoduitmaker op de rol ge
plaatst wordt, mott binnen d ertig (30) dagen 
na o p de rol plaatsing, bij de Registrakur 
\'a n het H ooggerechtshof en eveneens bij de 
Sekretaris \·an h et Oenootschap zijn voile naam 
en bczigheiclsplaats opgeven. 

(2) lederc zuodanigc prokm eur, notaris of trans
portuitma ker moet binnen d ertig (30) dagen 
van een verandering van bezigheidsplek aan 
de Registratcur en aan de Sek_retaris respek
tievclijk zenden of doen zend en , een kennis
geviug van die nieuw c hezig heidspie:k te samen_ 
met opga\·e van zijn voile naam en vroeger 
adres, en het is de plicht van iedere zoodanige 
prokureur, notaris of transportuitmaker die 
zaken clr ijkt in compagnonschap of onder de 
rwam van een fi rma, urn aan de Regist rateur 
en dt Sekretaris hinnen de hierbo,ven ge
specificeerde tijden opga\·e tc doen van de 
naam of nam en \·an zijn compagnon of com 
pagnons in zoodanige zaak, de naam van de 
firma waaronder de zaak gedreven wordt, 
en ccnige !atere verandering, in dezelve. i:.·:eu 
proku rcur, notaris, of transportuitmaker, die 
zondtr wettige red.en ,·erzuimt of uitstelt aan 
de cisen van d eze sektie te voldoen, is ond er
h evig aa n een bocte tw intig shillings sterling 
rnor iedere week gednrencl e welke h iJ dit 
verzuim of uitstel b egaat, niet tc boven gaande, 
weike bo ete verhaalbaa r zal zijn (met kosten) 
voor en op order van het Oenootschap. lndien 
het blijkt dat het verzuim of uitstel opzettelijk 
is, h eeft het Hooggerechtshof het recht zulk 
een prokureur, notaris of transportuitmaker 
op te schorten voor een zoodanige tijd of een 
zoodanige order te maken als h et mag goed
vinden. Aile kennisgcvingen o nder d eze sektie 
kunnen per geregistreerde brief gezonden 
worden. 

23. Overeenkomstig de voorzieningen van sektie twee 
en twintig van deze P roklamatie moeten de Re
g istrateur naar wie daarin gerefcreerd wordt en 
de Sekretaris van het Oenootschap een register 
of andere gepaste aanteekeningcn houden, waarin 
de bijzonderheden, voorkomende in de sektie 
waarnaar gerefereerd is, opgenomen moet en 
wo rden. 

24. Voor ieder certifikaat dat van de sekretaris van 
h et Oenootschap verkreg-en is, moet de partij of 
partijen waarnaar in dat certifikaat gerefereerd 
is, beh alve w aar het anders in deze Proklamatie 
gespecificeerd is, aan het Oenootschap een fooi 
betalen welke van t.ijd to t t ijd door bijwet of 
regulatie moge bepaald worden. 

Dl ENSTKONTRAKT EN DIENST ONDER 
HET ZEL VE. 

25. lede,t: pcrsoon die hierna van plan is bij een 
prokureur onder dienstkontrakt te \.verken, moet, 
al\'o rens h ij in dienst treedt, en v66r h et begin 
van die clienst, het matrikulatie examen vaH een 
Universiteit in de Unie van Zuid Afrika gepas
seerd h ebben of een er mede gelijks taand examen 
door d e Universiteiten op gericht of hierna g e
konsti tueerd onder door het Unie P arlement ~e
maakte en gepasseerde wetten, en zal eenige diens t 
verricht v66r het passeeren van dat matrikulatie 
examen, niettegenstaande de voorzieningen van 
sektie etn en· dertig van d eze Prokla matie, van 
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27. 

28. 

29. 

30. 

he fixed by bye-law or regulation; and on pro
duction of the original articles of clerkship and 
affidavit attesting the signatures and dates the 
said Secretary shall, upon being satisfied that the 
a rticles are in o rder, and that no objection is 
made by the said Council against the registration 
thereof, endorse upon such original articles a certi
ficate fo th e effect that the provisions of this 
section have been com plied with. 

The o riginal a rticles of clerkship shall in l.'.very 
case \Yithin sixty clays of the date of such articles 
be lodged together ·with an affidavit testif:ying to 
the signatures and date thereof, and \\·here the 
sam<.: was execu ted, ,1·ith the regis trar of the 
Court, for the purpose of registration; p r'.lYided 
tha t no such articles shall be accepted by such 
Registrar unless and until proof shall have been 
adduced that the articles have been dulv endorsed 
by the Secretary of the Soci ety as reqLiired under 
the provisions of section twenty-six hereof; but 
in the event of such articles not being registered 
within such sixty days, then · the service shall be 
reckoned io commence onl y as from the date of 
such registration. 

Every cession of articles shall, within forh·-t,\·o 
days· of the execution thereof, be lodged with 
the Registrar { )f the Court, for the purrose 
of registra tio n, together \Yith an affidavit in like 
form as in section twent\·-seYen of this Pmcla
ma tion prescribed, and a certificate from the Secre
ta ry of the Society to the effect that the pwvisions 
of section tw entv-ninc of this Proclarnat.illn have 
been corn plied \~'ith; and no cession shall be re
g istered after the said period of fort~·-tm> days 
without an order of th e Court. 

A duplicaic o riginal of each cession of articles 
shall within fo rtv-tv.-o davs of th e date thereof, 
be lodged with the Secretary of the Society, and 
every such cession s hall be accompanied by an 
affidavit by the party so ceding as to the due 
and proper service, and as to the date at \\"hich 
the articled clerk left his employment and an affi
davit by the party in whose fayour th e cession 
is made as to the date ;1t which the said clerk 
entered his employment; and upon production of 
the original cession and affidavi ts and upon 
payment of such sum not exceeding three pounds 
three shillings sterling, as may from time to time 
he fixed by bye-law or regulation, the Secretary 
thereof shall, upon being- satisfied that th<; said 
cessio n is in order, and that ncr objection is made 
by the said Council against the registration thereof, 
endorse upon such original cession a certificate 
tc, the effect that the provisions of this section 
have been complied with . 

Ne attorney shall have or retain anv clerk ·under 
articles after such attorney shall have discontinued 
o r left off practising as o r carrying on the business 
of an attornev nor whilst such attorncv shall he 
employed as ·a clerk by any other attorne_\·; and 
service by any clerk under articl es to an atto rney 
for and duri ng the whole or an_v part of the 
time that such attorney shall be so employed as 
clerk to any other a ttorney shall not be deemed 
or accounted as good or sufficient service for the 
purpose of this Proclamation . No attorney shall 
shall have more than two articled clerks at any 
one time : Provided that o n the death o r retire
ment from business of a member of a firm, his 
surviving o r rernaining partner ma_v take cession 
of the articles of any clerks who ma:v have heen 
articled to his partner so deceased or retiring, 
although the said surviving or remaining partner 

2(1. 

28. 

29. 

nul en ;Jeener waarde en zunder uitwerking zijn ; 
met diei1 verstande echter, dat iemand die een certi
fikaat h~eft aangaande het gepasseerd hehben van 
een ex;qnen dat door zu lk een Universiteit erkend 
is te zij ,; gelijkwaardig of hooger dan dat examen, 
\ 'f)or hq doe! Yan deze sektie beschou\\·d en ge
acht zai \Vorden op dezelfde hoogte te staan, alsof 
hi_i beh, ;nrlijk dat examen gepasseerd had; vtrder 
met die::p verstande, dat in ieder g-cval die persoon 
een ceqifikaat van bek\\'aamheid in latijn heeft 
van de ~!andaard ,nlke door een dier universitciten 
voor i,u nwtrikulatic examen vcreist \\·orcit. 

Va11 en na de datum van etc i11 krachi trcding Yan 
deze P\.Oklarnatie moet een duplikaat origineel 
van aliµ diens lkontrakteu gedcponeerd \\"ord en bij 
de Sekretaris nn het Ocnoiltschap binnen zestig 
dagen I an af de datum van dat dienstkontrakt, 
tcsamc,i met een duplikaat affida,·it attes,eerende . 
de h<w i:lteckeningen ·en datum van hetzelve en 
tegen l1etaling van een fooi, drie pond drie shil
lin gs Si er ling niet tc boven gaande, zoo a ls van 
tijd to! tijd door b ijwet of regulatic moge be
paald ' ;"nrden; en op ,·oorlegging van !J ct oor
sp1:onkdii ke dienstkon trakt en affidavit a ttcsteerendc 
de hm<I teekeningen en da ta en doss cert de Sekre
ta ris, lij{ zid1 overtuig-d te hebben dat het kontrak l 
in ord c.r is en da t d·e Raad niet objcktccrt tegen 
de regi,,tratic van hctzciYe, op dat o"orspronkelijke 
dienstk,intrald een certiiikaa i aangevende dat aan 
de vo: ,1-zieningen van ckze sektic voi daan is . 

Hd 1>c :·spronke!ijkL· dienstkonirukt moet in ieder 
geYal l>i j de Rcgistrateur van Hooggerech ts
hof 1, '! ;r rcgistratie gedeponeerd worden binnen 
zcstig- ;hgen van ar de datum van dat dienst• 
kontr:1i; t, tesarnen met ee11 aifala\'it attes teerende 
cle h.<i:tdtcckcningen en datum van hetzelve en 
aange·-.:tnd waar het upgetrokken \Yas; rnct dien 
Yersta1;de dat zulk ecn diensikontrakt niet door 
die Rct{istratcur aange1,0111 en word t, tenzi_i en tot
dat beiyijs geic,-crd is clat het kontrakt behoorlijk 
geenclc ssecrd is do<,ir de Sekretaris v~n het Ge
nootsnnp zooals vereist worcit onder de vnor
zienin /.fell van scktie zes en twintig va n deze Pro
khmatje; is dat hontrnkt echter niet binncn die 
zestig thgcn geregistreerd, Jan .:cal de cli enst ge
rekcild wo rden eerst .Yan af de datum van die 
regist1:}tie te bcginncn. 

lcc.lcn.: cessie ,·a n dieHstkontrakt mod binru.:n l\.vee 
en ,·eertig dagen 11a optrckking voor registratie 

· bij de Registrateur van het Hooggerechtshof gc
dcpont erd worckn, tesamen met cen affidavit in 
dezelfqe vonn zooals voorgeschrevcn in sektie 
zeven en . twintig van dezc Proklamatie c11 cen 
certiiikaat van de Se.)uctaris van het Gcnootschap 
ten eif ekte dat aan de vourzieningen \'an sektie 
negen en twintig van deze Proklan1atie voldaan 
is; en na afloopCvan rnornoemd tijdpcrk va n twee 
en n.:~rtig _,, dagcn kan gcen cessie gc.registreerd 
wordep zonder ecn o rder van het I-lof. 

!;:en dpplikaat origineel van iedcrc cessie van clicnst
kontr;1kt moet hinn cn twee en Yeertig dagcn vat; 
af dcl\llll1 van hetzdve bij de Sekretar is \"all het 
Genr •1, !schap gedeponecrd wordeu en mod iedere 
cessk vergezeld zijn van een affidavit door de 
cedeci:ende partij aantooncndc dat de tiicnst be
hoorli jk vc.rricht is en de datum waaror de in
gesch,:even klerk zijn cm plo_o i Yerlict en een affi
cla\·it door de partij ten wiens gunstc de cessie 
gemaiikt was ten aanzicn van de datum \\"aaror 
voorqpemde kl erk in-d ienst trad; en op voorlcgging 
\":ltl li t oorspronkelijke cessie en affidavits en or 
het,lli11g van een som clri e pond dric shillings ster
ling qie t -te boven gaande, zooals Yan tijd to t tijc 
mogt: yastgestclcl Worden cl()or bij\\·ct of rcgu
latie, e~1dnsseert de sekretari:;, na zich o,·ertuigd 
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may at the time have ils many clerks articled to 
him as are by faw al}t3\ved. 

31. Where any person arti@fetl to a practising atto rney 
• has not served under ~W±h articles s trictly within 
the provisio ns of thi!i Proclamation, it shall be 
lawful for the Court, Upo n being satisfied that 
such irregular service Wil§ occcasioned by sufficient 
cause, and that such ~iei-vice, although irregular, 
is 'Substantially equivl!!eht to regular service to 
permit such person up(lii such conditions as may 
seem fit to present (H otherwise qualified) his 
petitipn for admission ~-s an ajtorney in the same 
manner as if the sei:yite in question had b een 
regular and in confor'Tfiiy w ith the proyisions of 
this Proclamation. 

32. Every articled derk sl1;l11, during the whoie icrm 
of service specified in the a rticles of clerkship, 
be and continue to b<,: in the actual employment 
a.nci in the office, and Under the direct personal 
supervision of such a{ttm1ey or his partner or 
partners or manager H~ing an attorney in the 
proper business, practj~e and employment of an 
attorney; provided tha! ~uch articles may with the 
mutual consent of St!f.:!i attorney and clerk be 
ceded as hereinbefore ftrovided to any other at
torney who may be h'iiling to accept cession; 
And provided further H)'it in the event of the death, 
insanity insolvency, con~'}dion for crime, imprison
ment for debt, suspeni~ion, striking off the roils . 
or discontinuance of pnietice o f the attorney under 
whom such clerk is s~fl'ing, or other similar and 
sufficient cause, it sha.!J be lawful for the Court 
to direct that such artil:'!es be ceded to am· other 
attorney who may b; wili ing to recei,;e such 
articled clerk under C(,!/~::;ion as aforesaid; and all 
service completed under this proviso shali be good 
and effectLtal for the P!!fpose or this proclamation. 

33. No person who may b(ttHl'le bo~md under articles 
of cle~kship to any atlt1h1ey shall during his term 
of service, without the consent of the Council 
previously had and o!_ttained, hold any office or 
engage in any busin,:is§ whatsoever other than 
that of clerk to such ~fbrney, and his partner or 
partners if any in the Elltsiness, practice and em
ployment of an attorn?J; nor shall any such per
son during the term flf such service have any 
pecuniary interest in tne business, practice, and 
employment" of an attqrney. In the event of the 
contravention of this e~ttion such articles shall 
be null and void ab i11Hio, an'd · service thereunder 
shall be ineffectual. 

CONTROL : l.JNPROFE§5IONAL CONDUCT : 
PUNIS~MENT. 

34. Every application to stdke off the rolls or suspend 
an attorney, no tary Qf tonvevancer shall be bv 
way of motion by the Society in the Court sup
ported by affidavit or affidavits of the facts on 
which the application i§ based; provided, however, 
that the Court shall gave power to . order that 
any question of fact §fiali be tried by pleadings 
or otherwise as the Q(Hirt shall see fit. 

35. When any attorney, qiHary or conveyancer shall 
be struck off the rolls (If suspended from practice, 
the Registrar of the @fort shall enter in his re
gister or other recor-g§ kept by him pursuant 
to sectio n twenty three €H this Proclamation a note 
or minute of such ord@!' opposite the name of any 
such attorney, .notary €lf conveyancer, and shall 
forthwith forward a €(~fjy of. su.ch .ord.er to the 
Secretary of the Societf i and any attorney, notary 
or conveyancer so. struelt bff the r.olls .or suspended 

te hebben dat voornoemde cessie in orde is, en 
geen tegenwerping door voornoemde Raad tegen 
de registratie van dezelve gemaakt is, op die oor
spronkelijke cessic een certifikaat aantoouende da,t 
aan de voorzieningen van deze sektie vo1daan is. 

30. Geen prokureur mag een klerk ondcr diensll<ontrakt 
hebben of houden nadat die ptokureur opgehouden 
heeft te praktizeeren als, of zaken tc ddjven als 
een prokureur of zoolang die prokureur als klerk 
geemployeerd is door een andere prokureur ; en 
de diensten · van .. ec·n kierk o nder cticnstkontrakt 
bij een prokureur ~oor en gedurende de· gelleele 
tijd of dee] daarvau, dat zulk een prokurenr aldus 
als klerk door een andere prokureur geemployeerd 
is, zai niet gerekend ,v:m.len te ziju een goede en 
degeHjke dienst voor de doeleinden van deze Pro
klamatie. Geen pwkureur mag meer da11 twee 
klerken tege!ijk onder dienstkontrakt hehben. Met 
dien verstande dat wanneer ecn lid van de firma 
sterft of uittreedt; zijn GVCrievende :c'ompagnon 
cessie kan nemen van hct dienstkontrakt van kler-. 
ken welke bij die overleden of uitgetreden com
pagnoll ingeschreven waren, a[ hecft die ov.er
levcnde of overblij\·endc compagnon ook tc dten 
tijcle 20ovele klerk(!n ·onder dicnstkontrakt ,1 ls onder 
de wet vernorloofd is. 

31. In gevallen waar iemami <lie bij ecn praktizcerende 
prokurrnr onder diensfaontrakt is, niet strild binnen 
de grenzen v}.ln dcze Proklamatie onder dat dienst
kontrakt gediend heeft, heeft het Hof, wanneer 
het zich overtuigd heeft <lat voldoende redenen 
besto nden vooi die dienst huitcn de regels, en 
dat die dienst, ofschoon buiten de ·regels, in hoofd
zaak gelijk staat met geregelde diens t, h et recht 
die persoon, op vo<>rwaardeu, welke . hct geschikt 
mog-e achten, (.indien de ·persoon andcrzins be
voegd is) te veroorlo\·en zijn aanvraag \'OOr ad
missie als prokureur voor te leggcn op dezelfdc 
wijzc als ware de dienst in kwestie binnen de 
regeis en overecnkomstig de voorzieningen Yan 
cleze Proklama tie. 

32. Iedere Kierk onder die11s tkontrakt moet gedurende 
de geheele dienstterm ijn die in het dienstkontrakt 
uiteengczet is, in de werkelijke dienst en in het 
kantoor zijn en voortgaan te zijn en oncler het 
directe toezicht van de proknreur of diens com
pagnons of bestuurder staan die een p rokureur 
is in de zaak, praktijk en dienst van een prokureur; 
met dien verstande dat zood anig dienstkontrakt 
met w ederkeerig konsent van die prokureur en 
klerk kan gecedecrd worden zooals w aarvoor hier
boven voorziening .gemaakt is, aan eenigc andere 
prokureur die bereid is cessie aan te nemen, en 
verder met <lien verstande, <lat het ingeval van 
de dood, krankzinnigheid, insoiventie, schuldigbe
vinding aan misdaad, gevangenzetting voor schuld, 
opschorting, van de rol schrapping of staking van 
praktijk van de prokureur bij wien die klerk onder 
dienstkontrakt is, of andere dergelijke en voldoende 
oo rzaak, wettig is voor het H of om te bevelen 
dat dat dienstko ntrakt gecedeerd · wordt · aan een 
andere prokureur di~ bercid is zulk een klerJ{ 

. onder dienstkontrakt te nemen, zuUende dan alle 
onder dit proviso gedane diensten voor de doe
leind·en van deze proklamatie goed en geldig zijn. 

33. Niemand die onder ee11 dienstkontrakt ·bij een 
prokureur ingeschreven \Vordt, mag g'edurende 
zijn -diensttijd zonder de vooraf verkregene goed
keuring van de Raad een ambt bekleeden of in 
een zaak deelnemen anders · dan dat van klerk 
van die pro kureur en <liens- compagnon of com, 
p·agnons zoo die er zijn, in de zaak, praktijk en 
emplooi van een prokureur, ook mag zulk een 
persoon gedurende zijQ • diensttijd- -geea; :geldelijk 
belang hebben in de zaak,- praktijk-~·: ii!mplooi 
van een prokureur. J:ngeval van <Werfreafog Van 
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shall forthwith forw ard his certificate or certi
ficates of enrolment to the Registrar of the Court, 
and in case of failure so to do may be committed 
for contempt of Court. 

36. It shall not be lawful for any person who has 
not been ;,dmitted and enrolled as an attorney, 
notary or conveyancer or who having been so 
admitted and enrolled shall have been struck oH 
the rolls or suspended from practice, to carry 
on the busiiless of an attorney, notary or con
veyancer directly or indirectly by himself or in 
partnership or association with any other person 
who is practising as an attorney, notary or con
veyancer, nor shall any person who is not an 
attorn ey, demand, receive_, or accept any reward 
or remuneration for an v services rendered which 
ar-e commonly done by ·an attorney, nor shall any 
person other than an attorney or advocate accept 
any reward for the drafting or preparation of 
a ny legal document; provided that nothing con
tained in this section shall be deemed to annul 
o r affed the provisions of section t e n sub-section 
two, paragraph (f) of the Land Bank Procla
mation 'J 920. Any person contravening the pro
visions of this section shall for each offence he 
liable on conviction to a penalty not exceeding 
fiHy pot1nds: Provided always that nothing in this 
section or this Proclamation contained shall he 
ronstrued as rend ering it illegai for a person not 
being a practitioner to employ a practitioner as 
the manager <>f his business. o r undertaking or 
as an employee therein, and to remunerate him 
for his services while and so long as the employer 
neither directly or indirectly shares or participates 
in the earn ings of the practitioner in his capacit>· 
as attorney, notary or conveyancer; provided, 
however, that any attorney, notary o~ conveyancer 
so employed shall confine himself exclusively to 
the business of his employer, except in the cases 
wh ere an attorney is employed as secretary or 
otherwise to the Law Society, District Council, 
tvlunidpality, Village Management Board, or other 
local authority. 

:.n. No person other than an atto rn ey, notary o r con
veyancer, shall in any manner hold himself out 
as or pretend to be or make use of any words or 
any name, ti tie or addition or description implying 
or tending to the belief that he is an attorney, 
notary or conveyancer, or is recognised b\· law 
as such; and any person acti1Jg in contraventio1_1 
of this sectio1t shall be guilty of an offence, and 
on conviction be Hable to a penalty not exceeding 
the sum of fifty pounds sterling for every such 
offence. The Magistrate 's Court w ithin \Yhose 
_jurisdiction th e defaulter or offender resides shall 
have jurisdiction to try any offence 11nder this 
or the immediately preceding section. 

38. Any attt;rney, notary o r conve.vancer wilfull} con
travening _any of the provisions of this procla
mation or of any bye-law or regulation of the 
Society, or being guilty of an~· unprofessional, 
dishonourable, or umYorthy conduct, shall be liable 
to be struck off the ro lls or suspended at the 
discretion of the Court. 

39. The Society shall be entitled to appear in support 
of or in opposition to any application made under 
the provisions of this proclamation. Any proceed
ings instituted under the provisions of this Procla
mation shall, save as ilereinbefore oth erwise pro
vided, be taken in the Court. 

40. It shall not be lawful for an atto rney, notary or 
convevancer either directlv o r indirect!\- to g rant 
o r all~w to any person other than : · 

deze sektib zal zulk een dienstkontrakt ab initio 
van nu! e:; geener waarde en de dienst er oncier 
van geen l~racht zijn. 

KONTROU : ONPROFESSIONEEL OED RAO: 
STRAF. 

34. ledere aprni katie voor van de ml schrapping of 
schorsing \"Hl een prokureur, notaris of transport
uitmaker nwet geschieden door een applikatie van 
het Oenon1schap aan het Hof, ondersteund door 
affidavit , ,f affidavits van de feiten waarop de 
applikatie ~i;eba.seerd is; met dien vetstandc dat 
het Hof ,ie hevoegdheid heeft te bevelen dat 
kwcsties , ,,ntrent fei ten door pleidooien kunnen 
berecht \\·, ·)rden of ander1-ins, naarmatc hct Hof 
moge g·oeq\'indeii . 

3.5. \X,'anneer ':'l'n prokureur, notaris of transportuit
maker van de rol geschrapt is of geschorst wordt, 
moet · de ilegistrateur van het Hooggercchtshof 
in zijn 01 creenkomstig sektie dric en twintig van 
deze Proki,lmatie tc houden register of andere 
rckords een aanteekening of mimmt van die order 
maken teH·riover de naam ,·an die prokureur, 
notaris ()(' transportuitmaker en onmiddelijk een 
kopie Yau die order aan de sckretaris n n het 
Genootsch;1p zenden; en cenige p rokureur, nota ris 
of transp!;rh1itmaker die aldus van tje rol ge
schrapt of geschorst is, moet onmidddijk zijn 
certifikaat of ce'rtifikaten \'an op de rol plaatsmg 
aan de Rc,{istrateur van het H of zenden ; doet hij 
dit niet, ihn kan hij voor minachting Yan het 
Hof opgei;racht worden. 

3 (). Niemand qie 1:ict als prnkurem, notaris of trans
portuitmak ~·r geadm itteerd of op d e nil g_eplaatst 
is, of die pa admissie en o p de rol plaatsmg van 
de rol gc~chra pt of geschorst is, h eeft het recht 
zakcn !e d,-ijven als pr\)kurettr, notaris of transport
uitnrnker, :.jirekt of indirekt, alleen of in compagnon
schap of 1-r nnoo tschap met iemand anders die als 
prokureur, notaris of transportuitmaker ·praktijk 
uitoefent, i_erder mag· ni.emand die gcen prokmeur 
is, eenigc belooniu;.;· nf betaling eisen, 01itvangen 
of aanneu1en vom dtensten bewczen, \,·elke ge
woonlijk ,j;>or een notaris Yerricht worden, verder 
mag niem,p1d tenzij hij prokurcur is, betaling aan
nemen vo, ,r het optrekken of ui tmaken van een 
wettig- do~ument, eYenmin mag iemand die gee11 
prokureur is, door een andere persoon in dienst 
genomen r,orden of toelaten dat hij in dienst ge
nomen wqrdt voor het optrekke11 van cell wets
dokumen!: met dien verstande echter, dat niets 
in deze s c;ktie beschonwd mo ct \,:orcle11 de ,·oor
zieningcn · van sektie tic n , sub-sektic t \Y c e, 
paragraat ( f) van de Landhank Pwklamatie _1020 
tot niet k doen o f te beinY!oeden . lemand die de 
\'Oorzi enin;,en van dcze sektie oycrtrcedt. is \ ' O<.H 

idere on:(trcdin~. b\j schuldig~cYinding onc\erhevig 
aan e~n qnete .,._v1,1ft1g pnncl met. te I?O\-Cll gaan~e 
met d1en ;, erstanoe cchtcr, dat mets 111 dezc . sekt1c 
of deze iiroklatnatie opge\·at moet worden alsof 
het onwe11ig zoude zijn voor een perso~in die geen 
praktizijn is, om een praktizijn in _zijn diens~ te 
;hem en a b h esttturder van zi_in zaak ot ondernemmg, 
of als eci 1 employc in dezelve en hem voor zijn 
diensten te betalen terwiil en zoo1ang de werk
gever nocjl direkt 11od1 indirckt deelt in d~ ve_r
diensten =::-an de praktizijn in zijn hoedamghetd 
als prokufeur, notaris of transportuitmaker; met 
dien verst,1ndc cchter dat een prokureur, notaris 
of transpi;rtuilmaker die aldtts in dienst is, zich 
uitsluite1ai' moet beperk~n tot de bezighcid van 
zijn werl,fever, behalve in gevallen wa~r e_en pro
kttreur get'.111ployeer9 ,,_,ordt als sekretar_1s ':t ander
zins van j,et . Wetsgenootschap, de D1stnktsr~~d, 
MunicipaijteH, Dorpshestuur of andere p!aatsehikc 
overheicl. 
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(a) an attorney or a notary ur a .conveyancer 
admitted to practise in Sot! th-West Africa; or 

(b) an agent dul-y enrolied in S,,uth-West Africa;or 

(c) an atturney or a notary l'>r a conveyancer 
admitted to practise in :,'time part of the 
British Empire; or 

(d) au agent enrolled and pi actising in a Ma
gislratc's Court in any Pn:vince of the Union 
of South Africa at the date of ttje taking 
effect of this Proclamatio;i and wtfo by the 
Law of the Pi'ovince in y\·hith he. is so en
rolled and practising may lawfully be made 
an allowance on his,, lees by a practitioner. 
practising in su<,;h Pro\'irn}:, 

any share of or participation in 11is fees of earnings 
or any portion thereof. 

ALLOWANCES. 

41. The allowance un his fees or earning-s which an 
attorney, notary or com·c_vanct'r shall be entitled 
to make to an attorney, noh,i·y or conveyancer 
with ,,·horn he is not in para•ership, or t(J such 
agents as are described in th'..· immediately pre
ceding section, and with whom 1::e may do business, 
shall not either d irectly or imilredly exceed on e
third of the fees o r earnings charged or received 
on the particular husiness tran:~actecl bv the prac
titioner making the alkl\vance. 

GE NERAL 

42. The bye-laws and regulations ~·et out in the Sche
dule of this Proclamation sha ll Pe the bye-lav,:s and 
regulations of the said Sociei}, and shall remain 
in force as such until amended or altered by 
new bye-laws o r regulations ag-reed on approved 
and published under sections fody-three and fortv-
four of this Proclamation. · , 

43. The Council may subject to the provisions of 
this Proclamation make, and from time to time 
alter, amend, add to or reptal rules, bye-laws 
anci regulations:-

(a) As to what in an attorne):, notary and con
veyancer shall constitute t{hworthv unprofes
sional or dishonourable c:-mduct."' 

(b) As to the proper manage1dent of the Society, 
and the suitable control C'f its members. 

(c) As to the convening of co1.•ncil meetings, and 
the procedure and method of , ·oting thereat. 

(d) As to subscriptions to be paid by members 
of the Society. 

( e) As to the form of artidi's of clerkship, as 
to the fees payable for r~gistration of such 
articles by the Society, and as to the cession 
of such articles. · 

(f) And lastly, tending in gt:neral towards the 
attainment of the objects \Jf the Society : 

Provided always that all such ~\Iterations amend
ments additions or repeals shaJi have bee~ agreed 
to by no t less than two-thirds of the members pre
sent or represen~ed at a general meeting of which 
proposed alterations, amendrn(nts, additions or 
meeting prio r notice giving fuH particulars of all 
repeals shall have been given. 

37. Niemand, tenzij hij prokureur, notaris of transport
uitmaker is, mag zich op eeniger wijze voordoen 
ais, of beweren te zijn of gebruik maken van 
een naam, titel o f toevoeging of beschrijving, welke 
de indruk geeft of doet gelooven d at hij een 
prokureur, notaris of transportuitmaker is en als 
zoodanig ioor de wet besdiouwd wordt; c~ n maakt 
iemand die in strijd met deze sekii1.: hanr.ldt, zkh 
aan een overtreding schuidig en is bij schuldig
bevincling onderhe,·ig aan een bock, vijftig pond 
sterling voor iedere dcrgelijke overtreding niet 
te boven g·aande. Het Magistraats J-Iof binnen 
wiens rechtsgebied d e overtrecler woont, heeft de 
rechtsm:.ich t eenige overtreciing ondcr dtze of de 
onmidde! iik \'oorgaaade sektie te hcrechten. 

38. Een p rokureur, notaris of transportuitmaker die 
opzettclijk een of andcrc ,·oor,-.iening van deze 
Proklamati e of eenige bijwct of regula tie van het 
Genootschap O\'ertrecdt, of die zich schuldig maakt 
aan ,mprofessioneel eerloos of onwaardig gedrag, 
kan van de rol geschrapt warden of opgcsch ort 
naar guedvinclen van het f-loL 

39. Het Oenoutschap hedt het recht k verschi,inen fer 
ondersteuning van of tegen eenigc ondc:r <.le voor
zieningen van dcze Proklama tie g-emaakte appli
katie. \Vettelijke stappen welkc onder de voor
zieniug-en \'al! dezc Prnklamafic ingesteld zi_in, 
moeten, tenzij o p ancleri:: w ijze in due Prokla, natie 
\:oorzien, voor het H of g-ebracht Worden. 

40. Ucen prokure11r, n<,taris of t rnnsportuitmaker heeft 
het recht om direct o f indirect aan iemand een 
gedeelte toe te staan \'a n of dceineming te geven 
in zijn verdicnste of dee! daarvan, 'die niet is:-

(a) etn prokureur, notaris of transportuitmaker, 
toege!aten tot de prakti,ik in Zuid-West Afrika; 

(b) een agent die wettig in Zuid-West Afrib op 
de rol gep'faatst is, of 

( c) een prokureur of een notaris of een transport
uitrnaker die toegelaten is om in een of ander 
dee! \'an het Britse Rijk te praktiseeren, of 

(cl) een agent die op de rol geplaatst is en prak
tijk uitoefent in een Magistraatshof in een of 
andere Provinci e van de Unie van Zuid Afrika 
op de datum van in kracht treding van deze 
Proklamatie en die onder de wet van de Pro
vincie waarin hij op de rol g-eplaatst is, en prak
tizeert, wettig een toelage op zijn fooien mag 
ontvangen van een in die Provincie prakti
zeerende praktizijn. 

TO ELAGEN. 

41. De toelage bp zijn verdienste of fooien, wclke 
een prokureur, notaris of transportuitmaker bet 
recht heeft te geven aan een prokureur, notaris 
of transportuitmaker die niet zijtt compagnon is 
op aan de in de onmiddelijk voorgaande sektie 
beschreven agenten en met wien hiJ zaken moge 
doen, mag niet direct of indirect een derde van 
de fooien of verdiensten gechargeerd of ontvangen 
ten aanzien van de bijzondere zaak te boven gaan, 
welke gedaan is door de praktizijn die de toelage 
geeft. · 

ALQEMEEN. 

42. De bijwetten en rcgulaties aangegeven in de Bij
lage van deze Proklamatie zuHen zijn de bijwetten 
en regulaties van voornoemd Wetsgenootschap en 
van kracht blijven totdat zij gewijzigd of veranderd 
worden door nieuwe hijwetten of regulaties over
eengekomen, goedgekeurd en gepubliceerd onder 
sekties drie en veertig en vier en veertfg van deze 
Proklamatie. 

43. De Raad kan, ondenvorpen aan de voorzicuingcn 
van deze proklamatie, regels, bijwetten en regle
menten maken, en van tijd tot tijd veranderen, 
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44. Ali future rules, bye-laws and regulations framed 
under the terms of th is Prodamation, when agreed 
to as aforesaid shall he submitted for th e approval 
or the Court, and if approYed by the Court shall 
be puhlishecl in th e Official Gazette of South
\X/ est Africa, and shall thereupon have th e force 
of la,.-. 

45. Th e Socieh· rna,· sue or be sued b;- the name 
ni the L :rn/Societv of South-\Vest Afrb:, and may 
in ali legal proceedings be refe r red to by tha t 
name or style, and every o rder, notice or nther 
doc:mnent requir ing execution hy th e Coirncil shall 
be suffidentiy exernk d if signed hy th e president 
m any t'.Yo rnemhers oi t he Cq1.mcil. 

4t,. T he exncnses incurred ii: co1rnection w ith the 
prnrnotiim and passing nf this Prodamaticn shall 
be paid out of the fun ds of 1hc Soci~tY. 

,17_ Thi;; Proclamation shaii he kno\\'H and ma,· be 
cited fo r aii purposes as the " Law Society (Simth
\V cs: Afric.:i) Private Proclamation, 1 n21 " . 

OOD SAVF THE KlNCi. 

UiYel! 1H•d':!r 111 )' b.,md a nd :,:;,'.ai at W indhr,t.:k thi~ 
20th da_\· oi· j::ly, 1021. 

liijS. R. HOF:'v\.[Vl-l, 

Adnti n isl r;: l< ,r. 

TflL LA\V SOUETY OF :-::Ol 1Tl i -\V!:.Sr Al- l·HCA. 

1-{uh.:s ;:nd ~~egu]atious 11nder section ~!2 of lhe La,r 
Society (Snu\li-\ivest Africa) Pri,·ate Procl<1!11ation i 921. 

I. lNTERP!-:ETATION. 

fn thc~e bye~io\\"S and regu iatini::\ if 1H ll ill<:on
sis·tcnt with the rnn'te:•;t :-

(b) "President'' nieans the jJresidt:nt fnr tlw time 
h!~ing, of the Society. 

(c) ' ' S(;(:retar\'' ' means tlH· S i.: n •,;;n· i()r the tim1,; 
being, of the Society. · 

(d) " President" and "Secrdary'' uisn inthHk aiw 
denutv o;· [)t:l'Sllll h.:mnorarih· fulfiil ing the 
du.tics tri these offircs . . . -

i_e) "The Prndamation" 11!Cans "The Ul\\ So
ciety (So11th-\Y./ est Afri1.:a) Pri-.-;:k Prod a111a ti0n 
1921 ". 

-l-!. 

-I'S. 

, ) j·' 

w11z1ge11, e,· ;ian toevoegen of terugtrekken ten 
opzichte rnr, 

(a) wat in "'.t'll prokureur, notaris en transport-
11itmakc; onw11ardig, onprofessioneel of eer
loos gcnl!·,1g is, 

(b) het heh: -~i rlijke bestuur van het Ocnootschap 
en de ~, .. t>schikte wijzc van kontro!ecren van 
deszcUs !ed t-'il, 

(c) het opr, ·t:pen y;,rn raadsvergadcringen en de 
procedu:'~· en methnde \-an stemmen in dt~zelve, 

(cl) het d (:n, ck lcdt-'n tc betakn jaargdc!, 

(c) de vorm \·.:\n cl ienstlwn trakt en de ft)nit'll Yoor 
hct reg>treeren \'-'lfl die knntr:-tkten donr het 
Oe11onis '·!i~p en ck ccssic Yan dit· dienst
kontraLt ~.:n, 

( I) en ten i ·:a,:,k, ,rnt 1n het aigcmei.:;; s,rd,ken 
kai1 ti"~t l;et bcfci!..:~n ,·:i:1 de dn<:h'indcn vnn 
hct { JcH · ;! ,tschap ~ 

n1e1 dicn rci ~!~ nd c echtc-r, da t nl zutkt: \·c...:rande .. 
ri ng-e:1 , i',ij ,-_i,.;·lng l~! 1, toe\-m'gin;;;" n ot ternytr::::kkin 
gen mnetc;1 : ,·:·!.; re,:m,H:komcn ziin door nict rninder 
·dun t\\~ee de/•Jtn Ya~-; di...~ aan\\·Czige icdcn of lt!dcn 
"·l'ikl' \ ul,'.i: (' :1-.n,nrt!igd zijn op \'!Cl! ,llgcmeene 
,·<.> rg·.,dei"ing. ·:;in wdke vooraf kcnnisg-,:viL1g 111oet 
gemaab \ '.'(:r', lt-11 !otC't o pgan: , 'an alic ':norgesldde 
,·erHnderln.t! (:• ~. \ri.iZiglngcn, torYoegingcn of terug-.. 
trekk i 11 gen. 

A l!t tod ( ,,-,, .; 1 i11c r,,,,.;c,"eti1•"1 J·, frn•Hc·1 ," t rt'<>·u-
.. .. . '·/" '• .~ • 1''-t-,~ •:ll .. ..... ', ._J•\ . . : •' • "•~ 

biles ,ln(,e;- :· 1-::.iT ,>rokwma\le npgctrok:,(.:11, JJ1\.l1en 
7.1;oals bon,:; uve;·e1;1;geko u1en, 1i1octc11 ·tc r g·oed 
kcurin~; ,1a,i i •e~ l·!oogg ercchtshnf \'(;, ·,rgekg-d \HH"· 

den, e,; zuli ,:; • •;1d icn :~ij door dal j-Inf g<'(~dgckeurd 
zijn . gc;,nbii, ~:(:rd \,·,,rclen in d1: Offi::icl'ic Courant 
v,i;i Zuid-\~.',.,,, :\frik/1. C!l daarop \,·etskrad1t hcbbcn . 

H tt :..."Jeni_): ~t~, ·:hap kH n dag·\·aarden nf ~tda,tYaard 
\\·ordcu <HHI~ ·!· £h .. \ ll<~;un \-~;n het \X.·\:ts!i ,.::nn{;ischap 
Yan biiu-\\';-•si Afrika en k,m in alie \\'<:t\~lijke 
procedure~ hi i die na,1111 of {itci aangeha~i1d \\'<trden, 

· c• i z,ti ic,i,.,. " · ·1·clt·'1· 1-, .... 11· :., ,- .. ,·,1·u-·< ,·t· ·111ti,., .. ··1\lkt1-• , , , \.~ ..,.1 ' , I , ) ,1\ .... J, 1 1::-.~ ...... >,. l ,:!, (. J ,,. I 1,.), 

n1cnt d:d ~,n ·r de Rnad n1<,ct ynfvoerd \\·nrden, ais 
,·oit:h.H:1:dc ·,.- . -!',·qerd !,c.~rth,n\Yd \'.·ordrn. indien 
d_c7.eln° u:H,:· d:i ;,r .:sidt.:·11[ of 1',','(' (' ledu1 rnn de 
R~!ad g{.' fcr:k: Pd i:,;. 

{)(' onk,,st!:i; ~1;~;11:.141~l ! ;~1.·t bc\n.·kkii!_~- ln~ d.c uif
\·a:trdi? ~:ir~· Ci ~ het p<~-7'~Ce:'i.~li \'aH d ('ZC Pri ;!,;)~!111;\ti e 

iu!len i_;iI n, · fl)1J d:~1:n \ .:u1 h~i Ch.~n{H )~sc:·1:tp be.
·l~\a hl ;yc,r<.h.:; •. 

Dc1.c P:·o]d,; ' !:;itil: z;!l 1.le:kc nd zijn c11 l,an Yoor 
aiie. dnt:l\~i;;d ·. ~1 :~angl:ha~i.id \Yordc11 n!s dt: H\\:'ets
genc,otscb:p (Zuid-\);cst Afrik") Pr; ·,;;'.-: (:rnkia
lnatic, ~ '-):2 i 1.•: 

COU ;,;'.1 ·l()f.!.)f i'E KON i i\( i. 

< h:g-cn:n <Jils i .. , ,1;ii;1 liar. '.' en zeg..:l t\• \\.'indhoek, 
op ctezc '.2flst~· , : ·it~ \ ':f'n _luii. ! l):21. 

OlJS. R. HOF,\t\EYR, 

11 . Ci ENERAL 1\:\.!:t:T!NUS Aclrnin i~tr:-1t1,;11r 

(a) ANNUAL Ot:NERAL ,\.H:J:TlN{iS -··· 

2. Notice of e·, ery annuai ge;1 t•ra l meet ing to be 
held in terms of section th i rt e e n of ti1i.: Pro
clamation, shall be s ent or posted to every member 
by the Secretary at least fiftv-s ix clear da_,,s before 
the day of the ho lding of the same, and shall also 
be advertised once in the Oazctk of South-\Vesr 
Africa, such advertisem ent to appt~ar at kast fifty
six clear days before the ho lding of the meeting, 
and such notice shall state th e bus iness to be 
transacted at s uch meeting-, as set forth in the 
next succeeding bye-law, and shall call for nom i
nations and notices in terms of lwe-l,l\n; Nc,s. Ii 
.and 2:3 respedivel_L · 

B!jLAOi:.. 
H F.T \\'.'tTSt fr> ,1. HH:C·iA;) \';\?'\ 7.l .il)-\\TS1 

Af~W(A. 

Rcgcb en n.:gid:,t i,.:,; o,H.kr ;;cktic -!-2 y;1;1 ht, \\/ds
genootsdup {z,:;'.i-\\'./e;;t Mrib) Printt: :>roklamatic 

1921. 

l. L !TLJ:( i0i:'1C. 
l. In dczc hij ·:·:ett<:11 1a i, ic1i;,ij 111 sh.id iJJl'l de· 

sa menhang: ;1 
(<1) '' Lid' ' he(,t•ckl:1H:n ,:en iid y;w hct ( iennot

schap; 
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3. The business to be transaded al an annual gene
ral meeting shall be:---

(a) The ccmsidi:ration of th t: president's report 
for the then past year. 

(b) The consideration and ad1,.ntion '.d lh or wi th
out modifications of the s·1;~!ernent of accounts 
for the past yea r anct L:>lancc sheet. 

(cl) The c:icction of the · aw.i;t,;r and ~h,· fixing 
nf 1h· .•.in10trn t of his rt, •nm c::rntif,n. 

(c) · Tht rnns1dtr,n ion 9nd 1!,1nsat:tion of any 
bnsin~ss \\'hich ,the Cou1w,\ r:ia,· de,cm neces
s.::w,· to :,;niw1it · tn the meeting·. 

( fJ -r:1~ C!H.sidcr::1.tion :!nd t1·unsaction of anJ 
spcci:1l hu ::.; incss nf .. , ·hirh nu,..! notice as herein
after pn,Yideit shaH hc:1\·c been givc11 h,· anr, 
1;1ernhc:r. 

l. The pn,~:<~dur1.- ~,t :.i .. n an!"n1!-1i g·,:. ,it.:raI :uectin ~; shat1~ 
un\css \):r ii.: :.\ :·,.· \11•-.: t n::i1rn1;,,, .. he as follows :- ---

(a) Thi..· ch:;. ir ~;: ~~dl ht~ taken ,~·; diri:•.:t~d hY ilYc
ta\\. ~<n. j !J. 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

( i) 

(g) 

(h) 

·rh1..• :ninu~es or the prl':.:'-.. Et:!r <tl!ti iia! general 
weeti'i·•,T c• nd c•t 'Ill inle·n •,· ··1,,7,. s1··1• ···1· ·d :,·onp,·A1 
• : '.·, 'I , • ( - ~ • ! . ~ ':;"; • . ··•'- ' .:'"':> \. ...... A O. l 

mc0ti;1;:;s sh,d l be read ;-,d cl confirmed. 

The nres!denf~~ ;.ninua1 r, ·rH1rt sh~di tl1~n be 
.... o,,,;,'.tc:-c:l :p~, 1 ~~1 1 r1a~·"·• ,~- ·1 rjs:n,r thcrcout 
~h;;;;" h~• -np:::/ r,;;.-· di~Cl~~:/,:1~· . 

1 

;:, 

-f!le d"':-1irr~.:!11 s!iaJl then q!inu1nH:e. the ua:nl'.:; 
of the c::1t1didates duly UL,::iu<.1icd for election 
.as ineinhcrs o-r the c;(HffH-H, and if the c~ndi~ 
d?tc:; iH'Iilii1ated ~~re not ;;\· ,re in 11ttn1bcr than 
till: \ 'HCti li('ics, the nersoi1~ ~:,u non1inated shall 
he dr.:uT,ed and dcdarcu to be elected. In 
ca~-~ the: 11L:n1hcr t>f su('\i ~::, ndidates exceeds 
the nH111her of v.1c;~ncies,. an_,· of the candi
date~ in c ~-:re~s of the n,,_,:d.1er 10 be elected 
rn;JY \\-i i hdr:i\\·. or rnav h .. · ·y ithdra,rn h\· the 
pr<;pc;~er ~u; d ·:-·.c.·condc~r ,.··~th the conscl1t of 
the nH .. ·cti1? g. Jn cast ~i:1 H1t..! candidates iB 
<:.\..c es~~ ::f :·he :n ::~111~.r t i ; h\..' e! :..:c ted arc not 
so \Ylihdi-;t\\·n an e!c.cti( >t . shall b,~ conducted 
by \·orinr.·~· p.~pers :-ts hcn .. •i):aftt:r pro\'idcd. 

--rhe s!:1tt!t:H.:n t of ac:::oiu:, .. ~ ::11d hal,1ncc sheet 
(Jf the S~ H.:ii:t~/ a.s signed ~:~· th~ tiutntor ::;hall 
he ~ubni!tted to the n~ctti,!g for cous ideraticrn 
;1!Hl ,,chptiOll, \Yi[h or , ,· it!Jout rnodificati:m. 

'\,imina!irnis for th e rn,.,! nt' andibr shaP 
b1i c,:lied hr lw the ,:li ,,i rman, and if only 
one auditnr be riominateci l ;i: shall be declared 
elected, othen•, ise the ck-.. !ion of an :iuditor 
shull u~kc nlace in manm.r nr::scribcJ b.,- the 
chairrnan; ·and the ren11 ::1·t·r;1ti<in of the ou t
going- -';! Ud itor fo r the r,: ::; i :iudit shall he fi :xed 
b_\- ihc meeting. 

Any bi ;s iness or rnatter 1rhich the Council 
n: a,· ueem necessarv to introduce shall then 
he ·discussed a nd dc;:lt wilh, and, if neccssar;-, 
the opinio n of the meeting· shall be taken 
thereon. 

After aU the bus iness sulrn;itted bv the CfJundl 
has been dealt with, any . member shall have 
the right to bring forw.,,rct, for the omside-

(b) 

( C) 

(d) 

(e) 

" President" de president, gedurende zijn 
ambtstijd, van het Oenootschap ; 

"Sekretaris" de sckretaris, g-edurcnck zi_in 
::im htstijd, van het Genootschap ; 

"President" en ''Sekretaris" ook ins luitcn ecn 
plaatsvervanger of persoon welke tijdelijk de 
plichten van die ambten v~rrnit, 

"De Prok!anw.ti t:1· het "\Y/etsi2:enootschap 
(Zuid-West Afrika) Priva te Pmkln!11at ie 1921" . 

II. ALCiE1'AEENE VEROA DERINClf::N. 

(a) JA At::;UJKSE ALClf:: MEE:N i: VERClA D[l-<i:"~OEN. 

2. Kennisg-e-:ing viw ieden: ja arlijksc algenieene ver
gade:-ing te houd cn cwercenkomstig- scktie de r -
t i en Yan de Prnklamatie, moet door de sekretaris 
gezondcn of gepost worden aan ieder lid rn instens 
zes en \·ijftig volie dagen voor h et houden van 
dezclve rn mod eenmaal in de Ofricieeie Courant 
van Zuid-V/cst /~frika bekend ge111a:1kt \VOrden, 
\\'Cike ach·et1(~:1tie n,oct ,·~rschiinen rninstens zes 
en vi_ihig rnl!e dager: YOOr h~t houclcn van de 
1·crg·,.1 derii1F ; die kennisgcvi11!.)"en moetcn aangevea 
de 

0

rip die ·;,ergadering "te bcl~;rnde[en z~ken, iooals 
bept;;i\d in de ondersh:ancle bij,vct en oproeping
doen voor norninaties en kcr~~.1 isge\'ingen overeen
komstig- bijwdten Nc>s. r1 en 23 r~;;pcktievelijk. 

3. De c>p een ja'1riijkSe aige:necnc- vergark:ring· te 
hehan,!eien zakr!n zuUen zijit; 

(a) het O'."er,.veg-:.:n van ht:.t verslag ;.·an dt: presi
d,:.-:nt voor hct afg-elo:.,pi,n j~u1r, 

(b ) de ovu>.,:eging l:!11 .,i,um,nnc met of zonder 
\\·ijzi.~~iEtg-cn v.::Hl bet rekeningen verslag 1:oor 
hct afrreloonen jaar en de balans, 

(c) ,-crkie:.ing ~'an raads!eden, 
(d) ,·erkiezi11g- \'an de audik ur en ,·astste!!ing Yan 

z~jn fooi, 
(e) de •:.J\·cr\veg;ng vnn en nfhnndeling ra11 zaken 

"·elke de Raad noociig mogc achtcn om voor 
de Yerg·::1dering- tc hrengen, 

( f) de o·-,-c r°\\,-~ging en b!.1handt~ling van ::;pcciale 
z.:;_ken van ,....-e1ke hehonri ijk kennisgevjng ge
d .:::!H is. zno:1h~ ;•1:(1 ;·!t1 !a·tcr ,·oi">r:zicn, door .. ' Ctil qu, 

4: i)e p~\ lCi:id1; re op t:t:!1 j:tar~ ijksc aJge1uc:_·n r Yer
g-nderin;:r z:.: l? icnzij de \·uo:·z;_H~r :ir vc·r~tnder ing· 
in b;·t:t:gt, z!jn :.1is ,·o!gt : 

(:i) 

(ii) 

(c) 

(d) 

(e) 

dt.- \·c:crzittcrsstnc! \Vnrdt lngcn{)Hl;,;n zooals 
]y_-n,i ;:;d dnor b ij,;.:et No. l f), 
de· notulen v::n · de V~'>orga ar:dc jaarlijks~~- ;11-
;,crneu 1e ve:-gaderin:;; en van ;dle in de tusscn
njd gehoudcn specia!l: algemeene n rgader
in;;e:1 ,nnden gelezen en bekrachtigd, 
hct iaa rlijkse verslcg van de ,;oorz1tkr wordt 
d:rn 'ovenYogen en aHe e r uit voortsrru itende 
zakcn zij,1 open vonr cl iscussie, 
de Yoorzitter koncligt dan de namen aan van 
de bnciiclaten welke bthooriijk genornineerd 
ziin voor verkiczing tot !eden rnn de Raad 
ei1 indien bet aantal der genomineerdc kandi
datcn dat der vakatmts niet overtreft, zullen 
de genomineerde personen a ls verkozcn bc
sch,;uwd en verklaard worden. Overtrdt het 
aantcil kandiclaten dat van de vak:.thires, dan 
kan eenige kandidaat die het te ved<iezen 
aant~d overtreft, zich terug trckken, of kan 
teruggetrokken worden door de voorsteller 
en seco ndant met goedkeuring van de ver
gadering. lngeval alle kandidaten wier aantal 
het te verkiezen aantal overschrijdt niet terng
getrokken worden, dan zal een verkiezing 
gedaan worden door stembriefj es, zooals ,.vaar
voor hieronder voorziening gemaakt is . 
Het versbg van rekeHingen en balans van 
het Genootschap, f.;e!eekend ckior de auditeur, 
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ration and decision of the meeting, any 
business or matter which may be lawfully 
dealt with at s uch meeting, or tu give notice 
of motion of, or rela t ing to, any business · 
which he intends to bring fonrnrd at a future 
meeting. 

S: Retort procetding to an dei.:tion by ·,uting papl'.rs , 
the ch,iirman shali appoint t\\"O scrntineers from 
among th e members not being candidates or pro
posers o r seconders of <.:andidates, to receive and 
e:omine voting •papers and to certify to the result 
of the election. Such election shall take place at 
such stage of the meeting as the chairman shail 
d ecide. The vot ing papers s hall be in such form 
as the Cou ncil mav direct, but shall statt the 
number of vacancies to be. filled and the names 
,:nd addn'.s~es of the candidates. The names of 
nndid;;tcs s hall he placed in alphabetical o rder, 
::no the Hames 01 re:iring members of the Council 
shali be shown b;- a dist incti,·e mark. The n ames 

· of the candidates · for y,;hom the member does not 
intend to rnte shall be struck out by him prior 
lo the signattHe of the ,oting paper, and if the 
u ,ti ng paper · be returned unsigned or ,,·ith rnon:: 
11an1t:s ~E:It uncanceiied th-:n1 there art vacancies tu 
till uD, it shall be Yoid . The repprt of the scru
iince;··8 shail be signed h\· thcr!t , and :-;hall contain 
,, -,,-,.,, 1, )!l· · ·\·ip<7 r"·r~•1·r•1'·, r·s' ·-.... . ;. . ,lJ \ ~~ •. ,.-., l ...,_1,. lCi. . 

\ 1) ·rhe tc;t:-d nnrn her oi roting papers recti\·ed. 

\ 2) The unmber (i f :m:,) rejected . 

1.j) T he tovil 1111 mt1er ,,r yotes in 1a\'our uf each 
candidate. 

The repo rt o f the scrutineers shall be read to 
the meeting o r a nnounced th ereafter as m a\· be 
d irected by the chnirman, and shall be conclt1sive 
notwithstanding any irregularity or informality. 
In the event of a tie behveen two or more candi
dates the question as to which candidate shall 
be declared to be elected s hall be decided bv 
lot to be drawn in such m a nn er and at such 
time and place as the chairman may dire ct. 

6. Notice, in writing, of any special b us iness to be 
brought forward by any m ember at the annual 
general meeting shall be given to the Secretary 
at least twenty-one days before the day on which 
such m eeting is to be held, unless notice of motio'n 
in regard thereto shall have been given at any 
previous general meeting by the m ember intending 
to pro pose the same. 

(b) SPECIAL GEN ERAL ,'\I\EETINOS -

7. Save as o thern;ise is p rovided in section fou rte e n 
of the Proclamation ·notice of every special general 
meet ing shall be sent to every member by the 
Secretary, and it shall also be advertised once as 
in bye-law No. 2 hereof provided at least twenty
one dear days before the day for the holding of the 
m eeting, a nd shall state the business for which 
the meeting is called. The Councii, however, in 
case of special emergency as to which it sh all 
be the sole judge, may cail a meeting at shorter 
notice than is above specified. The accidental 
o mission to send notice of a meeting to a member 
shall not invalidate any of the proceedings of the 
meeting. 

$. No business. shall be tr<tnsactecl at any special 
general meeting other than the business tor which 

· · s uch meeting- has heen sp<::::-i al!y called . 

wordt aan de \'ergadering ter overn·eging en 
aanname voorgelegd, met oi zonder wijziging. 

( f) Nomindies \'Oor het ambt Yan auditeur wor
den :,pgeroepen door de rnorzitter; indien 
slechts een auditeur genomineerd \\'Ordt, clan 
1,\·ordt die a ls verkozen vcrklaard, in h et tegen
r;vergt:Steide geval zal de H'.rkiezing yan een 
audi te ' r plaats hebben op de door de rnor
zitte r '., ,,i rgeschre,·en ,dize; de fooi \·an de 
attre:dv1cle aud iteur van de gcclanc auditeering 
\\'ordt door de wrgadering bepaa!d. 

(gj Eenigc zaak c,f onderwcrp ,nlke de Raad 
,ioudig '.\cht Yoor te b rengen wordt clan be
rnadsi,wrrt en bel!andeld en indicn noodig, 
,,:ordt ,I~ np inie van de \ t rgadcring er over 
Hi tg-e:,.; ;, idig d . 

(,h) :\ ada: alle door de Raad ,·uorgelegue zake1; 
iH.:-han~l tld zijn, 111ag eenig iid ter O\C:!\Yeging 
en hc~t~ssing· va n de rergad f.ring eenige zaak 
of aai;g·elegenheid roorieggen \1.·c:B,e ,;:ettig
li jk op tlie \·ergad ering rnag behmideltl \rnrde11 ; 
tJnk ,;; '.~ hij kennisgeYen van rnodegging \·.,m, 
of htliekking hebbende op, eenige zaal-: \Yelk1· 
hij :;p ten tr)ckornstig(' H·rgadering- ter tafe l 
,vens ; '.t. hrengen .. 

S. A l·,u rcns :,:.::1 te gaan met stc:nming door stern
bridjes buiuemt. de rnorzittc r twee telle rs uit de 
!eden die ;iid ka ndidaat 1:if ,·oorsiellers of secon
danten ,·,,,; kandidaten ziju, V<,or het n11t\'angen 
en r13zien van s tembriefjes tn hct r<:sultaat der 
verkiezing !e certificeeren. Dt verkiezing heeft 
nlaats op ½en door de \'()CJrzi tt<:r te bcp,,lcn tijd
~tip g edw·; ndc de \·ergadering. D t ,,orrn ,,·aa~in 
<k sternbri '.:'f.ies gestc id zijn, w<, rdt dom de Raatl 
hepaald, 1,1:iar zij moetcn hel getal in tc vulle11 
\·aka turell t'.H de narnen en ad ressen d er kandi 
daten a;;nEeven. De namen der kandid at en m oeten 
in alfabttikf- wde aangegcvcn zijn ter \\' ijl die rnn 
uittredend L: !eden duidelijk gemerkt moeten zijn. 
De namen cJer kandidat,en ,,oor ,.,·ie cen ,ijd nict 
\\·enst te ~temrn en moeten door hem geschrapt 
\\'orden al\, Jr ens hij het sternbriefje teekcnt; wan
neer een s1t mb riefje ongeteckend ingele\'erd wordt 
of met m':er· niet uitgeschrapte namen clan het 

· getal up t~ vullen vakatures bedra agt, dan is het 
van nu! ei.1 geener waarde. De tellers mueten 
hun verslag teekenen en hetzelve moet de volgende 
b ijzonderheden bevatten ; 
(i) het tc hle aantal door hem o ntvangen stem

briefjls; 
(2) het aantal (indien er zijn) verworpene briefjes; 
(3) het t{)!aa l getal stemmen ten gunste ,·an elke 

kandidaat. 
Het versla~i van de tellers wordt aan de vergadering 
voorgelezeii of later bekendgemaakt, naarmate de 
voorzitter inoge bepalen, en is finaal, niettegen
s'taande <Wgeregeldheden of informaliteiten. Ver• 
krijgen tw~e o( meer kandidaten h etzelfde aantal 
stemmen, dan wordt de kwestie welke \'an de 
kandidaten als verkozen verklaard zal w o rclen door 
l9ting beslist, welke luting geschiedt op een door 
~e voorzider t e hepalen tijd en plaats. 

6. Oeschre\·u:c kennisgeving \ an een of and ere 
speciale z:iak door een lid voor de jaarlijkse al
aemeene ;_ ergadering te brengen, moet aan de 
:ekretaris ic:edaan w orden minstens een en twintig 
dagen ,·o,; i de dag waarop die vergadering zal 
gehonden .,vorden, t enzij alreeds kennisgeving van 
voorbreng!ng van die zaak op een \'oorgaande 
algemeen e: vergadering gegeven is door het lid 
dat dezeh t> wenst voor te stellen. 

(b) SPECIAU= ALOE .IVlEEN E VERGADERINOEN. 
7. Uitgezondtrd/ ,vaar al reeds voorziening gemaakt 

is in sekti>:: '/./ e e r tie n van de Proklama tie, moet 
kennisge-_ i'.1g van ied.ere Speciale algemeene vei-
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9. The proceedings at a specia~ g1_: neral meeting shall 
be conducted °in the same man!j:er and the powers 
of the chairman shall, mu t <j ( j s mu tan di $) 
be the same as at an animal ~:eneral meeting. 

(c) PROVISIONS COMMON TO ALL OENERAL 
1\1EETINOS --· 

10. If on the d:iy app(,iilted for i11e holding of any 
general meeting there shall 11; ,t be at least six 
members present, at the time appointed for the 
meeting or within fifteen mit1 \1tes thcr¢after, no 
business shall be dealt :with, but thd meeting 
shali stand adjourned for seveli days, a11d in casc 
there shall not then be sufficien;t members present, 
the meeting shall sta nd adjm\(ned for a furtber 
seYen days, and so on,,, from time to time as· 
often as this shall f1appen un1il a quofum shail 
attend, :n which case the me:':! ling shall proceed 
to business and not before: j:,rovided, however, 
that if such meeting be a speci;al gencrai meeting 
requisitioned in accordance Wi lh section four -
teen of the Proclamation, a;id there be not a ' 
quorum present at the n1 eeti11g held after the 
first adjournment the meeting ~hall be considered 
dissolved ; and rrovided furth~i- , that if any day 
to which a general meeting ~hall be adjourned 
is a public holiday, the meeting shall be held 
o n the first succeeding day 11 ot being a public 
holiday or a Sundav. · 

11. Any general meeting at which a quorum shall l1<:: 
_present may be adjourned to S[ 1ch time and place 

, :ls may be decided at the me~ ting. 

12. No business shall be transacteJ at an adjourned 
generai meeting other than th e tmsim'ss competent 
to be considered and uncornplc1(ecl at the rrieetinu 
which \',as adjourned. "' 

JJ. The following rules of debate shail be obsern:d 
at ai l general meetings:---

( 1) In case debate shall aris~: oil aIJy subject, 
no member shall be permit1ed to sreak mor.e 
than once on the same q11estion, except by 
\\·a~· of explanation, proviij ed that the moYer 
of any resolution shall be allowed to speak 
in rep[~,, after which the ctcl~ate shall he closed. 

(2) The moYer of an o riginai motion shall not 
aga inst the evident sense ; ,f the meeting, as 
expressed by the chairma11 , speak for more 
than fifteen minutes; no r11:her speake r shall, 
no_r sh.:ill the mover in · repj ,·. as against such 
e\'ldent sense expressed a1; aforesaid, speak 
for more than ten minutc:i. 

(3) Any member desiring to !-\ love the previous 
question, or that the que:, tion he 110,1· put, 
shall do so by moving lhi1t the meeting dri 
proceed to the next busi!i ess. · 

(4) The mo\·er of a motion fcii:- the ;idjo urnment 
either of the meeting o r qf the debate, (lf 

that the question be now put, o r that the 
meeting do proceed to the i1ext business, n1a\· 
speak for not more than fi,·e minutes and 
any such motion shall be seconded \\·ithout 
a speech. One member (the mover of the 
motion or amendment ut)°;:ler discussion tr, 
ha,·e ~he rrefe_r~nce) may :,peak for fivi: mi
nutes m oppos1tton to any ~11ch motion, \\-hici1 
shall then be put by the ch:i irnrnn ,,·ithrrnl. 
debate. 

gadering aan elk lid gegeven worden door de 
sekretaris en moet dezelve · eenmaal gead
verteerd worden zooals fn bijwet No. 2 be
paald, minstens een en twintig ·voile dagen v66r 
het houden van de vergadering en aangeven het 
doel \\'aarvoor de vergadering zaJ gehouden wor
clen. Echter kan de Raad, in gevallen va n bij
zondcre noodzakelijkheid, waarover hij alleen he
rechtigd is te oordeelen, ee.n ve~gadering oprocpen 
c1p kortere kennisgeving dan hierboven uiteengezet. 
het toevaiiige verzuimen om kennisgeving aan
gaande een vergadering aan een lid te zentlen, 
maakt de verhandeiingen van de vergadering niet 
ongeldig. 

8. Oeen zaken kunn cn op een speciale a lgemeene 
\'erg-adering verhandeld worden, tenzij zij zaken 
zijn waarvoor die vergadering specia al opge
roeren is. 

9. De procedure op een speciale algemeene ver
gaclering zal op dezelfde wijze plaats vinden en 
de bernegdheid v;,in de voorzitter za! mu tat i s 
mu tan d is dezelfde zijn als op een jaarlijksc 
algemecne vergadering. 

(c) YOORZIEN!NOEN OP ALLE ALG EMEfNE 
YEROAD ERINOEN TOEPASSELIJK. 

I 0. I ndien op de voor het houden van een aigemeene 
n:rgadering bcs.temde dag niet minstens zes !eden 
tegenwoordig zijn op de voor de vergadering bc-
1nalde tijd of binnen vijftien minuten daarna, dan 
zuilen geen zaken verhandeld worden, maar zal 
de verg-1.dering zeven 'dagen uitgesteld worden, 
en zijn er dan niet genoeg leden tegenwoordig, 
d,in is de vergadering weder zeven dagen, uitge
s teld en zo voorts zoo dikwij ls als dit p!aats 
Yindt, totdat een quor.urn opkomt, in welk ge\'al 
de vergadering tot zaken zal overgaan, maar nie t 
,·{16r die tijd; met dien vers tande echter dat indien 
die ,·erg3dering ecn Speciale algemeene vergadering 
is, opgeroepen oyereenkomstig sectie v e er ti e n 
,·an de proklamatie en geen quo rum tegenwoo rdig 
is op de na de eerste verdaging gehouden \·er
gadering, de vergadcring als ontbonden bcschouwd 
zal worclen; en verder met dien verstande <lat 
indien een dag tot \relke cen algemeene ver
g!ldering verdaagd is, op een publieke teestdag 
Yalt, die vergadering zal gehouden \\'Orden op 
de eerstrnlgende <l::ig ,,·elke geen puhliekc feestdag 
cif Zon<l.01g is. 

11 . Eenige aigemcene vcrgadering waarnr een quorum 
aanwezig is, kan verdaagd \Vorden tot een plaa ts 
of tijd op de verg-:idering te beslissen. 

12. Op een Hrdaagdc algemc:etH:: vergadering mogen 
a!leen zaken behandeld \1·orden welke de verdaagde 
,·crgadcring t>evoegd is te behanclelen en welkt: 
nid op die verdaagcle ve rgadering . konden Hf
gehande! d worden. 

13. De volgendc regel:; op debatten moete11 op all<: 
algcmeene vcrgadering~n gevo!gd word en: 
(1) lndien ern ckb.::t ;;angaande eenig· onder\\'crp 

ontstaat, mag ec11 lid nict meer dan eenmanl 
ovc:r dezelfse z.:iak ·spreken, behalvc met het 
doel om uit te legg en, met dien verstande clat 
de rnorsteller van een hcsluit niet mag ant-
11·oorden, w aarna het debat gesloten is. 

(2) De persoon die een oorspronkelijk vo(,rstel 
ter tafel brengt, mag niet !anger <lan \'ijftien 
minuten spreken tegen het door de voorzitter 
uitgedrukte blijkb:He doe] van de vergadering; 
geen andere srreker mag, evenmin als de 
voorsteller in be:inhvoording, gedurende meer 
dan tien minuten spreken, tegen die blijkbare 
bedoeling, zooals hierboven vermeld. 

(3) Een lid dat het vorige voorstel ter tafel \\·enst 
tc brengen, of VO(Jrstelt dat bet voorstel nu 
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(S) W henever an amendment to an original motion 
has been· moved and seconded, no second or 
subsequent amendment shall be moved until 
the first a1pendment shall have been disposed 
of. If an amendment be carried, the motion 
as amended shall take the place of the o ri
g inal motion, a nd shall become the qu estion 
on which any further amendment mav b e 
m oYed. 

(6) No member shall move more than one amend
ment on any motion. 

\_!) The chairman may cail the attention of the 
mee1ing to unbecoming language, or any 
breach of order on the part of a member, 
and may direct such member to discon tinue 
his speech. 

Whrnc\ cr a notice of motion has heen aiven DY 
a member, and included in the notice c~nvening· 
a ?;enerai m eeting, and the member who gave 
ihe notiu~· is not present and has not withdrawn 
it, any member then present may, '.Vith th e consent 
ui" th e ch:c:irrnan, adopt it ~1s h ;s (Jwn, and move 
it ,b ii Hie 1H

0

lt i,:e had been g-iYer, by him. 

15. /\.n •.iuc=.d~lna~; discussed at general rncctings shalt 
be decidctl bv :1 n1ajc,ritv of 1:nerf:h f rs Yoting ~ither 
LI' ,·, ,·.,·--r,,: . (J;. :,.. --, r< · ")

0

' ··s n,-.·)''1·de ·:I 1·1- l)v·• -la\\' • ; . , • :'Jo , . • • l.,) f J .,'- £.,. ,. ~ . '- \ - '-- l • . ' C: ... 

"[,'.~>- t {~. L:1 :iU case~..;, save a:~; a-itertncntioned and 
C:>>. in the case of a rnntc-stecl election of 
n-: r.'. · .. ~-crs o\ the c:oun ciI, the chairnilH1 of the 
n1cc !.i1J.g· ~-,.haU, jn th e event of an cqut1Hty of votes 
h .U\' l a scco,nd or cas ting vote Jn addition to his 
V~}iC as 1r1ernbcr. 

16. i~t :~"d g -.::ner~d 1ne:-~tiHgs vote~; n1a:: he g iven in 
p<:·r$t:11 u r hy pro ~<y. The r roxy-ho1der shaii be 

~):i::::~fi~:/t:~ ~1/ --~Xi~f\ :~~~\~.';~\~;}1 ~~:c1;t j~(~~~~ 
do1;c or gh·cn by the :ne~11be r in person, and 
everv suc::1 proxv shalt ·otth· conth1li(~ ]n -force 
f():· iiv, ,.,_,.,,·tic·l'1~r- 1·11c:c+i•1rr t,; ,. ,,,t,1·,.,-1 if 1·s g·i\•e11 

~" LI ._. J·'••· ... llCI . ,,&\• & \.I. • • ._,( . • '\- •• ,,: , ' 

. • ' • I I . . ) 'I t Tl mw ,o: c;·c,-y :::UjOUrnmen , ,1, any t 1ereo ,.- 1e 
pro:;y shdi contuii1 a statem ent of the subject 
or · bu~iness on ,vhich the holder thereof is to 
vote and also in what manner the holder is to 
V(ite in respect tlv~:-cnf; prm·idrd always tha t the 
name of the member appointed to act ;::s such 
prn:,y-~10ilier shail be _tilled in in writing by the 
member signing the proxy, and provided that no 
member resident within a radius of 50 ITiiics from 
the place of such general meeting shall he allowed 
to be represented th ereat by proxy. 

17. · Proxy papers shall be d elivered to the Secretary 
not later than hventy-four hours prior to the hour 
fi xed for the meeting at which the same ~re 
ir.ttc'nded to be acted upon; 

18. Minutes of the proceedings of every . general 
meeting shall be kept by the Secretary, or, in the 
event of his absence, by any person appointed for 
.the: occasion b y the chairman, a fair copy of 
which minutes shall be m ade in a minute book 
to b e kept for ihat purpose, and shall be s igned 
by the chairman at the. first succeedin2" Council 
meeting. 

19. At all general meetings., the president.of the Society, 
if he shall be present, and in the abs.ence of the 
president, then some qne of the members o f the 
Council to be chosen .by the Council, and in the 
absence of the president and all the m embers of 
the Council, then som~.membcr of the Society, to 
b e chosen at the meeting, shall preside as chairman. 

(4) 

(S) 

h!r tafei gebrachl worde, moet dit doen door 
voor te stellen d at de vcrgadering tot de 
volg-ende zaak overgaat. 

De voorsteiler van een motie Yan n:rdaging 
hetzij van lie vergadering of van hct deba t, 
of dat de vraag nu geste!d \\·o rdt, of d at de 
vergadering tot de volgend e zaak overgaat, 
mag gedurcnde niet !anger dnn ,·ijf minuten 
sprekcli, en ccn zoodanige nwtie moet ge
secondeercl worderi zonctcr aansnraak. Een lid 
( de voorsteller van de mo tie o't arnemlerncnt 
.cmder disrnssic heeft de voorkeur) mag ge
durencle y]jf minutcn spreken tegeu een 200-

danige motie, welke dan zonder debat door 
de \"O( ;rziHcr gesteld wordt. 

In elk geval waar een amenclernent op een 
oorsprnnkeii jk rnorstel voorg esteld en ge
secon deerd is, mag g cen tw eede of Yo1gend 
amendement voorgestcld worden totdat het 
eerste arnendement afgehandeld is. indien een 
amendement goedgekemd is dan neemt de 
g-eameadee rd.e motie cle piaats in van de oor
spronke: ijke nH ,tie ei:. wordt dan de k;,\estie 
\Va8rop vo!gcnde 1-lint 11dcrnenten vot:ir.seste1d 
kunnen ,\·orden. 

(6) Leder: mugen niet mrer d an ~·e:,1 an;endement 
op cen nwti e ,·oorst el!en. 

(7) fJ c ,·norzitte:r k.:li1 de a<HH.i<.H.:ht Y~l! de Yer
gHde:ring '-:estige~; op c,ubehoo~·;!jkc tac~! of 
een overtreding van orcL~ doo r ecn lid en kan 
zulk ten lid be\'c-Ien r,tii te Z\\·ijf~ l·n. 

14. \VarF1cc•· e' ·t· k,•i•rr;.;;...-e,,·'nu- ., ,,m t•Pn \"I n ;·,~·e i C' n( ,r 
;,. • ~ i "- 1 _ 

1 

1 _. ._, ~ ,· .l . t:;.• , C ' ;- •• , .) •' ~ ~- l _· ·- t ,_, • 

een l!u gema11 kr zs, en m rJ1,: Ke1rn1sgc,;ng Cle 
oproep ing \'an een a1ge!ne,:Hl' \·e:gad;2ring in_g~
s loten i!;, en 11et iiJ cbt de kenni:ieying gem::Jkt 
h eeft, niet tegen\voordig is en Jezc~·;:e. nitt terug 
getrokken hetft, dan !-:an een.ii.'. a:sd:rn tc2:en-
\Yoordirr 't·1' ti i•,·1e·~- rro:-=-(li\ e1• ,•i•,··ig· ;•;i·r, r{::, v1Jnrz'ftt ,.\ •· • 1=:,, ... .l ::-:, ...... • .•A ~-t t .l •• \ •• •• - -... ' . , • • · '" '- ' 

h ct a 1s zij,-J ci..,.,•p ,,,;,.,P "l'H"•n (·"1. i•ei ,. , ,.. t', ' e·1· h1··•n,,·.'·••·· 
I,,.. (. .t ~.,'· b,. • (~C • •·; J . t ._, 1! • l'--- 1 ( l l t, ·- -•~\...ll 

als \\··are het zijr: eigc~Ji ;:oorstel. 

15. Aile op aigernrcnr \'t:rgadering-r:.~n g·,~d(b <: ttt (.4rd c 
kwes iies ,\·;irdc,1 bcsli:-;t d,. 1< ,r -:c:u rnccrdcrhcid 
van !eden d ie of p ersooulijk or ptr prnkura tie 
stcmmen 7.0CJa!s voorP,·eschn:'\'en in bii,\·~t ·No. l {;. 
In alle gevaUen_, beha-lve ZO\Hlis hicro!ider hes-chre~ 
vcn en hehalve in het gcval , all ten btstrcd1~n 
verkiezing var;_ ieden van de R,1acl, h eeft de voor
zitter van de vergadcring, inclkn . cen geiijkheid 
van stemmen voorkornt, cen twccde of beslisscnde 
stem buiten en behalvc zijn s tem ais lid. 

16. Op alle vergaderingr:'n kunnen stemrnen uitge
bracht worden persoonlijk of per prokuratie . De 
houder van de volmacht moet een lid zijn en de 
stemmen en verrichtingen van ccn dusdanig lid 
zullen even geldig en v11n uitwerking zijn al5 
waren zij uitgebracht of verricht door 'het lid 
in eigen persoon, en iedere zoodanige volmacht zai 
van kracht b-li_jven, alleen voor de vergadering 
voor welke die gegeven is en voor iedere ver
daging (indien er een is) van dezeivc. De vol
macht moct een opga,"e beva tien van h et onder
wfrp of aangelegenh eid aangaand e wclke de 
houd er rnoct stemmcn en oo k hoe hij rnoet s tem
men ; me"t dien verstande dat de naam van het 
lid wien de rn!macht gegeven is, in geschriftc 
door de volrnachtgever moet ingevuld warden.. 
en dat .een lid ct.at binnen een radius van 50 mijlell 
van d e plaats van die algemcene vergadering woon
achtig is, niet op laatstgenoemdc door volmacht 
mag vertegei1woordigd zijn. 

17. Volmaehtpapieren moeten aan de sekretaris ai
geleverd wo rden niet late r dan vier en twintig 
uren vo6r . het uur bepaald voor de vergaderi~ 
waarop de volmac11t za l gehruikt warden. 
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Il l. ME f-H B~RS. 

The register of memk:·s kept by the Secretary 
in terms of section twen /:, .three of the Proclamation 
shall ior all puFposes o( the Society be considered 
to wntain a correct Hst of members and their 
respective business addresses and any letter or 
notice in connection -.,.ith any business affecting 
the Society "·hid1 shail be sent lw the Council 
or by the Sccrl.'t1ry or <;!!ierwise accc;rding to these 
regul.ations by pos t to ;:ay member addressed to 
him to his business :: :'dress as entered in the 
re,risier slnll be consi:1ered to have heen dulr 
and properly sent, alld · he shall be 1considered 
to han: received 111)tic~ crf the ·contents of such 
letter or noti..:c at the ti:ne when ~uc:h letter \\·ould 
haw reached him in n;e o rdinary course of post. 

If any member fails · w ,~,;y his annual s_ubscription 
\\·ithin one month .3. ftei it has become due, the 
Secret;m· shail b\· lctt~:·, draw his atteniion to 
the fact: and if the s t11;<:eription in arrear is not 
paid within twcnty-011,: clays from the date ot 
such letter or \\"ith in s11ch further time as the 
Council may grant, proc,-:c:dings for recovery thereof 
ma\· be: taken i n term:; of section twelve of the 
Prc;cl.;unation·. · 

No member ,rhose suhcriptio11 is in arrear for 
more ih ::1 11 th ree monli;.~ shall be entitled to vott: 
or be present ::it anY i~eneral mt'.eting until th e: 
same l·i"as been pail 

JV. THE c UUNCiL. 

After the issue of :rny 1, ·;tic.:e com·c.:ning an annual 
gc1ieral meeting and t\i~nt5'-011c dea r days before 
the day appoin ted for i·i;,lding the same, any two 
members ma:, g i,·e no ti;',_: in writing lo th e Secre
tary nominating any ;w·mber or members as a 
member or members (it the Councii for the then 
ensuing year, such noti..l- to he accompanied with 
the consent in writing of SHch nomin ee or nominees. 

The Secretary shali at !east fourteen clear days 
before the d.~y appoinh:t1 for such annual general 
meeting noiify to each memher by circular sent 
through the post, the n'tmes and addresses of all 
candidates nominated as members of the Council. 
The accidental omissio.i to notifv anv member 
shall no t itl\"alidate an election. - -

The office: of a mcmbt:!' of tile Council shall bt: 
ncated by resignation, :>r if he ceases to bc a 
member of the Society o i· be suspended from prac
tise or in case of surrerider or final sequestration 
of his est:lte as insoln;i1t, or if he becomes oi 
unsound mind, or if he be absent without leave 
~rom four consecutive •.:rdinary meetings of the 
Council, and a resolutiod of the Council declaring 
his office \·.,cated shall be c"onclusive as to the 
fact and ground of such vacating of offi ce. 

tv\eetings of the Counci! shall as far as possible 
be held .:1t least once a month, after :';even days' 
no tice by the Secrefary at such time and place 
as shall to the prcsidc;1\ seem proper ; and am· 
three members of the Council may in ,Hiting 
request the president to ;c',.>nvene a special meeting 
of the Council, stating thc:business to be considered, 
\d1ich meeting shall be frirthwith called by gi\·ing 
at least three days' 110-ti i~e in writing or by tele
gnm of such meeting, . specifying ·the business 
to he then considered: Provided that where less 
than seven days' notice shall have been ginn 
the business tr:rnsacted ?1 t such meeting shall he 
submitted fo r confirmatic:i1 a t the next succeeding: 
meeting of the Council. -

18. 

l (· }. 

:.w. 

21. 

'2'2.. 

'.tJ. 

r _ :), 

Notulcn van de verrichtingen van iedere alge
meenc vergadering moeten door de sekretaris ge
houden worden, of, in diens ahvezigheid, door 
iemand die vuor die gelegenheid door de voor
zitter aangesteld is; een net kopie moet in het 
rnor hct doe! te houden notulenboek gemaakt 
\\"Ordcn en geteckend door de voorzittcr op de 
ecrstrnlgende R;;ads,·ergadering. 

Op ~lie algcmeene \·erg:idcringen presideert d e 
piesident van het Genootschap, indicn tcgen· 
,\·oordig; in diens afwezigheid, een van de !eden 
var.1 de Raad door de Raad te kiezen, en ingeval 
\·.~11 afgewezigheid van de president en alle !eden 
i·an de Raad, een- lid van het Genootschap, op 
de vergadering te kiezen, als vnorzitter. 

Ill. U.:DE\f. 

Het overcenkomstig sektie dric en twintig Yan 
de: Prokiamatic door de sekretaris te houdcn leden
register zal vuor alie doeleinden van het Oenoot
sc:hap heschouwd \\·orden te hevatten een korrek te 
lijst , ·.111 !eden en bun respectieve bezigheids 
aclressen en een hrid or ken nisgeving irt verband 
met eenige zaak, het Genootschap aangaande en 
die door de R.,iad of de sckretaris of andcrzins 
o,·ercenkomstig deze regulaties aan een lid per 
post gczonden is .:.an zijn bezigheidsadres volgens 
dat, voorkomende ia het register, zal als behoorlijk 
c;1 wct.tiglijk gezondcn bcidwuwd worden, en zal 
hij beschouwd worden kennisgeving van de inhoud 
\':.tli die brief of kennisgeving ontvangen te hebben 
op he! tijdstip w:rnrop de brief hem in de gc\\"onc 
h,op nn zaken door de r,ost WHde bereikt h ehben. 

Indien een lid ,·erzuim t zijn _jaarlijksc subscriptie 
hinnen een rn:iand van de ver\'altijd te bctalen, 
dan trekt de sekretaris zijn aandacht o p ~et feit 
door ecn brief, en indien die achkrstallige sub
scriptie niet binncn ecn en twintig dagcn van af 
de d:itum ,.-an die brief, or binn ea een verder 
tijdpcrk <lat de Raad rnoge vaststellen, hetaald is, 
dan zul!en stappen tcr invordcring genomen worden 
ovcreenkornstig sekti•~ twaa!f van de P roklamatic . . 
Een iid wicns subscriptie mccr dan dric maan<lt!n 
ten 3chter is, hedt g-ecn rccht op cen algemeene 
n!rg.:1dcring tegenwoordig te zijn of op dezeh·e te 
stcmmen, voorcht hij bdaald heeft. 

!V. DE RAAD. 

i\.adat een kennisgc,.:fng gedaan is oprocpende ecn 
jaarlijkse algemeene vergadering en cen en twintig
Y()ile dagen v66r de dag va n hd hou<len \·an 
de7.elvc bcpaald, kunncn twee leden in geschrifte 
aan de sekrctaris kcnnisgeven <lat zij een lid of 
lcden van de Raad genomineerd hebben voor het 
dan volgencle jaar; die kennisgeving moct ver
gczeld g-3an van de geschrcvene goedkeuring- van 
die genornineerde persoon of personen. 

De sekrctaris zcndt, minstens vcertien voile dagen 
\·1\or de voor de ·jaariijkse algcmeene vcrg-adering 
hcp.1alde dag, door de post aan ieder lid ccn 
circuh ire vermeldendc de namen en adressen van 
al!e tot !eden van de Raad genomineerdc kandi
claten. Tiet toevallige vcrzuim om kennisgeving 
aan cen lid te zenden, rnaakt een verkiezing uict 
ongeldig. 

H et rim bt van een "lid vaH de Raad valt open 
door untslagneming, of indien het ophoudt lid 
,·an "het Genootschap te zijn, of van de praktijk 
geschorst wordt, of ingeval van overgave of finale 
sequestratie van zijn boedel als insolvent, of indien 
het geesteszwak wordt, of indien het zonder verlof 
van vier achtereenvolgende gewone vergaderingen 
Yan de Raad wegblijft,. en zal een besluit van de 
Raad verklarende zijn ambt als open, finaal zijn ten 
opzichte van de feiten en redenen van openvalling 
Yan het ambt. 
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27. At the meeting of the Council next after any 
general meeting, the minutes of such meeting 
shall be read, and subject to any necessary cor
rectior1, be signed by the chairman as being correct. 

28. At the meeting of the Council next after each 
annual general meeting the Council shall elect a 
president, who shal! remain in ofrice until his 
respective succes·so r shall bt' duly elected, but 
shall not take part in any meeting uf the Council 
unless rc--clcctcd as rncrnlli:r of ihc CIJlrncii. 

·.29_ t>:,ert ,\·here in these bye-!ci\'·s is othenrise provi
ded all questions discussed at Council meetings 
sh:11! be decided by a majority ol members voting 
in person, .'.md in all cases the ch;:i.irman shall in 
the event of 01n :::quality of \·otcs ha\'C :.:i second 
or casti1w vute in addition to his vote as member, 
excent .1~ in these bve-lnws othcrn·ise pro\·ided. 
L>:u\- mernber of the 'council present at a Council 
,rH:eting- must i-Ccord his \ ote on am· husiness 
arising at such rneeting. 

30. No re,;o!ution passed at <lllY meeting of the Council 
slYt,l be rescinded at an\' subsequeiit meeting 
unitss notice of ,he inte;1tion to- propose such 
rcsci::sion s11.~t11 l1a 1:e hel:n giYen in the nntice of 
!he meeting. 

3i. A list ->1 the ,ncrnhcrs o.' thc Council, showing 
how crltcn c:\ch member has attended the meetings 
oi the (_\Jund!. ,;nd how often the Council met 
during the pa;t year, shall be deposited for the 
inspection of the members, in the office of the 
SecreL1rv. with the annual renort and statement 
of 'tccoi'nns and balance shee't sei·en dear davs 
bcime ihe chte of the annual general meetin-g. 

'32. At ·d i fl1t:cungs u i the · Councii the president, if 
. rircscnt, shall take the chair, or in his absence 
one ol· the members of the C(nmcil, to be chosen 
bv the other members present. 

33. The Council may from time to time appoint such 
committees for particuiar purposes as may be 
convenient, may fix the quorum of meetings thereof, 
and may delegate any of its pO\vers to such com
mittees. The Council may constitute a committee 
or committees of membei-s not resident in Wind
hoek, and may fix the place and times of the 
meetings thereof, and duties to be performed by 
such committee or committees, and attendance 
at such meetings shall for the purpose of bye-law 
No. 31 be deemed to be and shall be counted as 
attendances at Council meetings. 

34. The Council may make, vary, and rescind regu
lations for their meetings and proceedings and 
for the appointment and regulating the proceedings 
of committees, subject always to the provisions 
of the proclamation, and of the bye-laws and regu
lations for the time being in force. 

35. Minutes of the proceedings of every meeting of 
the Council shali be kept by the Secretary, or in 
the event of his absence by some other person 
appointed for the occasion by the chairman, a 
fair copy of which minutes shall be made in a 
book to be kept for that purpose, and signed 
by the chairman at. the next succeeding meeting 
of the Council. 

36. The travelling and other necessary expenses in
curred by any member or members in attending 
meetings of the Council or of any committee, 
shali be p:.:iid by the Secretary nr T rcasurer on the 
,,pprnvaf and hy order ol' the Council. 

2(1. RaadsvergaderinJ_er1 zullen zoover als mogelijk ge
huuden \\·orden ;ninstens eenmaal per maand, na 
1.even dagen ke;inisgeving door de sekretaris, op 
een door de Jd::sident geschikt geach te p laats 
en tijd; en dri t. !eden Yan de Raad kunnen de 
president in ges. nrifte wrzorken een speci'.de \-er
gadering van cit Raad op te trnepen, met aangifte 
van de te beh'.ld •.!e!en zahen, tn di e ,·ergadering 
\\'ord! dan onrniddelijk npgeroepen dour he t cken 
van minstens dri, dagen kermisgc\·ing in geschrifte 
ot door een tei,:gram, met uiteenzetting van de 
tc behandelen ,,\ken; met dien \ erstande dat in 
g-e\'allen ,,-aar oiiinder dan ze\Tn dagcn l-:crmis 
gegeven is, de ')P die \·erg·adcring bebandelcle 
zaken ter bckr ,. htiging aan de ru!gemk \· t r

gadering van dt. !<,,ad zuilcn Yocwgeieg d ,., o ;-dei i. 
r. Or, de \ crg:.1de,; ng \·;rn de Raad, \'uig,~ndc ')P 

tenigc 1igerns:c;., \ ergaderi ng zulle11 de nutu!en 
,·:::n die \·ergad,,ing gdezen \\orden, en ondtr• 
h\~vlg .'.tan de nu: ,,Jige Yerbeteringen, d()(1r d~ \' {H ff• 

zit1e1 a ls corre, , getcekend \nirli en. 
::'. Op d(' Raac.Is,·e:; , :iderinl! nJl!/ende ()J) icc\ere j,ur

tijksc .1lgerneem \ e rg-acfering'\·erkiesi de Raad eeII 
president, \\·elkc. in ambt zal hlij,:cn tutdat z1 jn 
respectierelijke : :pvolger be!worliJk gekozen 1s, 
echter mag hi j ;,,Ht gcen , ·ergade ring ,·fm de Ra :16 
l!eelnemeri, trn;i i hij to t li d 1\rn cle H2ad h,::• 
kozen is. 

2(j, Uitgezundcrd in g·c-:allen "·a:u in du._i hi j\'. t.:tteu 
:meters voo rzie1, i'.;, zullen alle op raads\·er• 
gacteringen bek,dddde zaktn beslist \\ <:rden door 
een meerderheiri ·, .:in persoonlijk :;ternmende leden, 
en rn alle gev:,11rn heeft de vonrzitter. .i n £:teval 
,Jn gelijkhe-icl <tn stemmen .:en twec,ck of he
s1isscnde stem i:t1iten en bchaive zijn stcn: als 
ticl, uitgezunder,i \l'aar in deze bijwetten ;:inders 
rnorzien is. ieLL:r raadslid dat up een raadsvcr
gaocnng tegen'Y: Jurdig is, rnoet zijn stem nutu
!eeren met hetrGkking tot eenige zaai-: \\·elke o p 
lite vergaclering moge voorgebracht m )rden. 

·30_ Ueen op een r :.adsvergadering genomen besluif 
Kan op een vol~: ende V\Hgadering terugg;etrokken 
woroen tenzij i;ennisgeving van het voornemen 
,>m terugtrekkir,k voor te stcllen in de kcnnis• 
geving van de \ ' ·rgadering g-egeven is. 

~11. Een iijst van cit 1eden Yan de Raad, aantoon ende 
hoe dikwijls ied~r lid de raadsvergaderingen bi} 
gewoond heeft t.n hot dik,\·ijls de Raad gezeten 
heeft gedurendc !Jet afgeioopen jaar, moet te! 
inzage liggen \ ior de !eden in het kantoor van 
de sekretaris, 1••et ·het jaarlijkse verslag en re-
keningverslag el1 balans, zeven \'Ol!c dagen vom 
de datum van di jaarlijkse algemeene vcrgadering. 

32. Op a!le raads\·::rgaderingen neemt de president, 
indien hij tegen' 1, oordig, is, d~ voorzitterstoel in; 
bij zijn afwezigJ tiid een der !eden van de Raad, 
te kiezen door de andere tegenwoordige leden: 

J3. ~)e Raad kai1 ,',n tijd tot tijd, naarmate het ge.. 
legen komt, ki.>inites voor bepaalde doclcinden 
benoemen, he( q'lorum van derzelver vergaderingen 
vaststellen en ziin bevoegdheid aan zulke komites. 
overdragen. De Raad kan een komite of komites 
samenstellen \'cl') niet te Windhoek woonachtig~ 
1eden en de pi'iats en data van derzelver ver, 
gaderingen vasU te\len alsmede de door dat komite 
nf die komitcs te vervullen plichten en zal di 
bijwoning \·an :,i!ke vergaderingen \'Oor de doe!· 
einden v.<1n bij' tt No. 31 geacht en_ beschom,·d 
\';orden als de li_i,rnning- Yan Raadsvergaderingen 

j.:J_ De Raad kan l '::!~ulaties voor zijn vergaderingen 
dl verrichting-e,• en voQr de benoeming en he, 
1 egelen van de trhandelingen van komites maken, 
afwisselen en frrugtrekken, echter onderworpen 
aan voorzienin1.:'.-n van deze Proklamatic en van 
Ge bijwetteW Di reg-ula ti es, . welke tc dien tijd~ 
, an kra(;'ht inoj,,...n zijn. 
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V. ANNUAL REPORT, N:COUNTS AND AUDIT. 

Ti. The Council shall ca1.\,c proper accounts to be 
kept of the income and .~xpenditure of the Society, 
and of th e property ,~sets and iiabi!ities of the 
Society, and the accothrs shall be closed annually 
one month prior to tt r· annual g eneral meeting, 
w hen the statement ~,·,d baiance sheet then to 
be submitted shall be made out. The Society's 
librar_\· funds shall be kept apart from its oth er 
funds. 

38. At least fomtce n clear daYs bdort.: even· arn1ual 
general rn eeting, the . 'ffes.ident's · report·· and the 
statement of accounts · f,:>r the past year, and the 
balance s heet of the ;:;:,ciety (the statement · and 
balance sheet s igned :,y the auditoq) shall lie 
for inspection of the ,n e1i1bers at the office of 
the Secretary, and a .'-·"p_\· n f the same shall lie 
posted to each membt'r. 

JQ. There sh::1il be one au :'itor who shall be elected 
at the annnal genera) meeting. He shall remain 
in office for one yeaJ . on the expiry of whfrh 
period he sb:.ill retir(: and a successor shall be 
elected, ;inc! so on frn, ii year to year, the retiring 
audito r being e lig ible fo: re-election. The out-go ing 
auditor shall be deen i,:d to continue in office, 
till the close· o f the .': nnual general meeting, or 
f from an,· cause his s1,;,_:cr~ssor shall not be elected 
at such n-ieeting, tlie11 · !ill the elcctioll of his suc
cessor. The auditor's :',:•mu11eration s hall he fixed 
by the members at tL r· annua l general meeting. 

40. If any n.1cancy shall . a rise during the .,·ear in 
the post of auditor t!'~n)l1gh death, resignation, 
absence o r other\\'ise. '~:ich ,·acancv ma,· be iilled 
lw the Council. · · · 

VI. ARTICLES t :f C L.f.RKS MIP. 

-ll. Articles of Clerk5hip sli, :II coutain the whok agree
ment initi ally entered into between the parties. 
Should a n_\· subseque111, agreement .supplementing 
th£: Articles be enterer! into, such supplemmtary 
agreement shall be lod g-ecl with the Secretary of 
the Society within s i.~ ly days o f its b eing so 
entered into, and the Ciuncii shall han: th e right 
to reject any Articles of Clerkship or supplementary 
agreem ent iodged as il hresaicl, which are in con
flict with the Prochma Hon or these byc-la\Ys, ()r 
which cont.1in an,· i>nproper or <1hjcctionable 
clauses. 

VI!. UNPROFESS!f :NAL CONDUCT. 

4'> U nprofessiona l 0 1 dish" 'iourabie o r um\·orill\· con
duct on the part of ;q•; atto rney, notary ,;r con-
1·eyancer shall include. int c r a I i a, the folio\, -
1ng:--

( l) T11uting. 

(2) The gi\·ing or t:1h: 11g of alhrn·,mces in con tra
\'e11tin11 of the prn e;isions of the Prnclanutir,n, 
o r th'cse bye-la",~ and regulatio ns. 

(3) \Vithilo lding the narm ent of trust rn1,11e1·s 
,1·ithout lawful c<nise. 

(-l) In any w~r assis \tng, allmdng or enabling· 
an unqualthed person to charge, recm er or 
receive any fee, :.:,· derive al1\· remuneration 
for, in respect of , ir in connection with the 
preparatio~ or C)::'~cution of any document, 
or the pertorm.'ltl(·e of any prokssional work 
\\·h1ch only an ;i:t to rney, notary or com·e,·-

35. Notulen van de verrichtingen van iedere ver
gadering van de R.aad zullen door de sekretaris 
gehouden wordcn en bij afwezigheid van laatst
genoemde, door iemand anders die voor. de ge
legenheid door die voorzitter gekozen is, en een 
net afschrift van die notulen moct gehouden war
den in een voor dat doe! bestemd en gehouden 
boek en door de voorzitter geteekei1d op de vol
gende Raadsvergadering. 

36. De reis en andere noodige onkosten gemaakt door 
een lid of ]eden voor het bijwonen van raads
vergaderingen of komitevergaderingen worden be
t.aald door de sekretaris of thesaurier na goed
kcuring en op order vfln de Raad. 

V. JAARVERSLAO, REKENlNOEN EN 
AUDITt:fRINCi. 

Ti. De Raad laat behoo riijke rekeningen houden Yan 
de inko msten en uitgaven van het Oenootschap 
en ;·an het eigendom, baten en laskn van hct 
Genootschap, en de rekeningen zullcn jaarlijks 
afgesloten worden een maand v66r de .iaarlijkse 
algemeene vergade ring, waarna het voor te kggen 
vershg en balans opgemaakt worden. Het boekeri.i 
fonds van bet Genootschap wordt apart van des
zelfs andere fondsen gehouden. 

38. lv1instens veerticn · voile dagen voor iedere Jaar
lijkse aigemeene vergadering zullen het verslag 
,·an de president en het rekeningenvers lag van 
hct afgeioopenc jaar en de balans van het Gc
nootschap (Yerslag en balans door de auditeur 
ge!eekend) ter inzag·e liggen voor de ieden ten 
bntore van de sekretaris en ,vordt een kopie van 
dezelvc .1an elk lid gepost. 

]Ci. Er zal et:n auditeur zijn en hi_i wordt op de jaa'r
lijkse algemeene vergadering gekozen. Hij blijft 
\'oor een jaar aan, waarna hij aftreedt en ecn 
opnilger verkozen ,vordt en zoo voort van jaar 
(ot jaar, z1jnde de aftredende auditeur. herkiesbaar. 
De aftredende aud-iteur zal beseho11wd worden in 
zijn ambt te blijven tot het einde van de jaarlijksc 
algemeene vergadering, of indien om een of anderc 
reden zijn opvolger nict op die vergadering ge
kozen wordt, clan tot de vcrkiezing van zi.in op
voigcr. De :rndite(1rsfooi wordt vastgesteld door 
de leden op de jaarlijkse algemeene vergadering. 

40. indien een auditeurspost opcnvalt gedurende het 
jaar door dood, ontslagneming, afwczigheid of 
andeizins, dan wordt die vakature door de Raad 
orgern ld. 

41. 

I ' ) "'-· 

VI. DIENSTKONTRAKT. 
Een dienstkontrak t houdt in de gchcel oorspronke
lijk tllssen de p~rtijen aangegane overeenkomst. 
lncl icn een hter overecnkomst, supplem entcerendc 
het in te g:rne kontrakt, aangcgaan wordt, clan 
moet zulk een supplemcntaire overeenkomst b ij 
de sekretaris van het Genootschap gedeponeercl 
\\·orden binnen zestig d:1gen van het aangaan van 
hetzeln en zal de Raad het retht hebben van 
\·erwerping van eenig diensiknntrakt of supple
mentairc als voornoemd gcdeponeerde overeen
komst, dat in s trijd is met de Proklamatie of deze 
bij,n:tte11, of o nb ehoorlijke of laakbare dausules 
be,· 0.i t. 

VI!. ONPROFESSIONEEL OEDRAO. 
Onproiessionecl, ecr!ous of onw:1ardig- gedrag vau 
een prokureur, not:uis of transporluitmaker sluit 
i n t e r 1 Ii a het voigende in: 

( 1) Op ongeoorloofde wijze werk. zoeken; 

(2) het geven aan of nemen van toelagen in 
strijd met de voorzieningen van de Pro
klamatie of deze bijwetten en regulaties ; 

(3) H et inhouden van de betaling van trust-
gelden zonder wettigc reden; · 

(-!) Op eenigerlei ,vijze een onbe\'Oegde persoon 
helpen, toe te staan of in staat te stellen 
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ancer, as the case may be, is qualified by 
law to prepare, sign, execute, attest o r per
form, o r in any way conniving at any ar
rangement, agreement, or understanding 
,vhatsoever whereby any such fee o r remune
ration as aforesaid is, or shall be, charged, 
recove red o r received, by any such unqualified 
person. 

(5) Any wilful b reach of the prov1s1ons of the 
Proclamation or these bye-laws and regu-
lations. · 

~ 6) Opening or maintaining any office, branch 
or otherwise which is not under the con
tinuo us personal supervision of a practitioner. 

(7) Keeping the accounts of his business as 
a practitio ner in the books of account utilised 
in connection with anv other business in 
which h e may be interested jointly with 
a person not being a practitioner. 

(8) Failing to keep proper books of account and 
failure to keep separate accounts of all trust 
monies. 

(9) The remunerating of an employee, not being 
a practitioner, by way of a share in the 
profits of his business as a practitioner. 

(10) The referring to or mentioning of his pro
fessional qualifications of attorney, Notary 
or conveyancer, or any one or mo re of them 
in his sale advertisements by a practitioner 
who aiso cail'ies on the business of an 
Auctioneer. 

(11) T endering or offering in response to adver
tisem ents, circulars or similar invitations, 
either directly or indirectly, for the perfor
mance of any work or bus iness proper to 
the calling of a practition er o r commonly 
associated therewith. 

(12) Carrying on business in partnership or asso
ciation with a person w ho is not a practi
tioner in any office or offices which is or 
are not wholly separate and dis tinct from 
the office o r o ffices in which the practitioner 
carries on his business as such practitioner. 

(13) A1lowing the name o r description of such 
partnership o r such association .or associates 
therein, as in the immediate\}' preceding sub
section mentioned, to appear on the letter 
o r office paper proper to his calling as a 
practitioner, or on any office plate or sign
board proper to such calling eith er within 
or without his office, or in any announce
ment appropriate to his calling as a practi
tioner. 

43. Where tlie Council has reason to bciieve that a 
contravention of sub-section (9) of regulation •i2 
is taking plac~, it may ca!l upon the r,ractitioner 
concerned to furnish it with an dfida\'it e:--:piaining 
the position of the employee in he• :,r1 i :i,ion er's 
business, and the amount and nia:m er of his re
muneration. The Council shall ha,·c the same 
power where a person, not beiilg a prr,ditioner, 
is continuously occupied in or about the _premises 
of ,i practitioner under such circumstances as 
warran.ts the Councii in con_duding that a contra
vention of the Prodama liun is taking place. 

(5) 

(f,) 

(7) 

(8) 

voor een fooi te berekenen, die te collec
teeren of te o;Hvangen, of betaling te kr\jgen 
voor of met betrekking tot of ,·oor het 
optrekken of voltrekken van eenig doku
ment, of het doen van profession eel werk 
dat alleen ett1 prokureur, notaris of trans
portuitmaker, naar de mate van het geval, 
bevoegd is o r) te trekken, te teeken cn, vol
trekken, attesteeren of doen, of op . een of 
andere wijze fot het oogluikend toelaten van 
een of anderf overeenkomst, voorbereiding 
of vergelijk kngevolge waar\'an zulk een fooi 
of betaling a\~; voornoemd wordt of zal wor
den herekenc\, gecollecteerd of ontYangen, 
door cen on I:\ evoegde persoon; 

een opzettelijke breuk \'an de voorzieningen 
van de Proh1amatie of clezc hij \\'etten en 
regulaties; 

het openen o{ gaande houden van een kan
toor, tak of a i1derzins w elke niet onder het 
voortdurende 'bersoonli jke opzicht is van een 
praktizijn; 

het houden \·;li-1 de rekeningen Yan zijn zaak 
als praktizijn · in de rekeninghoeken welke 
g ebruikt wui:den in verband rnet een of 
a ndere zaak , ~:aarin hij moge belang- hebb.cn 
tesamen met iemand d ie geen praktizijn is; 

h et niet houden van behoorlijke rekening
boeken en af~•onderlijke rekeningen Yan alle 
trustgelden; 

(9) het betalen , '.m een employe die geen prak
tizijn is, in d ,~ vorm van een aandeel .in de 
winst van zijn zaak als praktizijn; 

(HJ) h et verw ijzen naa r, of opnoem en van zijn 
professioneeL: bevoegdheden als prokureur, 
notaris, of tr:1 hsportuitmaker of een of meer 
van dezelve i1; zijn verkoop advertenties, door 
een praktizijn die tevens een venduafslagers
zaak drijft; 

( 11) In antwoord (ip advertenties, circulaires o f 
dergelijke uiti1oodigingen, direct of indirect 
tenders of ofrerten inzenden voor h e t doen 
van werk of f aken welk e bij het beroep van 
een praktizijq behooren of gewoonlijk mel 
hetzelve ven\·ant zijn; · 

(12) zaken doen ~ls compagnon of vennoot met 
iemand die R~en praktizijn is in een kantoor 
o f kantoren, niet geheel afgescheiden en 
onderscheide;1 van het kantoor of de kan
toren waarill d e praktizijn zijn zaak zou
danig als p ri1ktizi jn dri jft; 

(13) toelaten dat de naam of d e beschrifving van 
zulk ceri ccmTagnonschap of vennootschar 
of de name,: van vennooten in hetzelve, 
zooals gens,e,:nd ' in de onrniddelijk voor
gaande su bsddie, op zijn professioneel brief
of kantoorpapier of op zijn professioneele 
Kantoorplaa t • of bord rnorknmt hinnen of 
huiten zijn · L,intoor, of in eenige kennis
geving in vedland met zijn hoedanigheid als 
praktizijn. 

43 . .. In gevallen waar de Raad redcn heeft te ge
looven dat een ov:.: i-freding ,·at1 sub-sektie (9) van 
regulatie 42, plaat,, indt, kau. hij de praktizijn in 
kwestie bevelen h~m een affidaYit te geven, be
.schrijvende de r,,, ,, itie van de werknem er in de 
zaak· van de pra.ktiii_in en de \\'ijze en h et bedrag 
van zijn hetaling. 1 't Raad heeft dczeifde bevoegd
heid in gevallen '°' ::ar iemand die geen prak1izijn 
is, vas t aang esteld is in of om het kantoor \'an 
een _praktizijn, /Ol: ,)er omstandigheden we!ke Je 
Raad t.pt de · 9veri::iging brengen, dat een O\"<:r

treding- van de h · ,klam:dic piaats \·indt. 
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VIII. COMP(AI NTS. VIII. KLACHTEN. 

44. The Council shall consider l111y complaints made 
by or on behalf of any per.~on feeling aggrieved 
by reason of · any alleged ihegular, improper or 
unprofessional conduct of finy attorney, notary 
or conveyancer. 

45. The Council may require ti:\e complainant to file 
further particulars of ·any ;>f the matters com
plained of, and may require _the complaint or any 
part thereof to be verified by affidavjt. 

46. The Council may call . upo;1 the person whose 
conduct is complained of, or Is under investigation, 
to send to the Secretary within twenty-one days 
thereafter, an explanation ill . a1rswer to the com
plaint, and may require su1~h explan~tion to be 
verified h_v affiday1t. · 

IX. FEES: 

47. The fees rayablc to the So\~iety in terms of the 
following sections of the F\ oc!amation shall ]?e 
as follows respectively:--· 

(1) In terms of section twe11 ty-six, on registration 
of articles of clerkship £ 2.2.0 

(2) In terms of section twcl) ty-nine, on 
registration of cession of articles £ l. 1.0 

(3) In terms of section ninclcen, on ad-
mission as attorney · £ 3.3.0 

(4) In terms of section tweh ty-four, for 
each certificate J.: 1. 1.0 

46. The fees payable as afores:1!id, shall be paid as 
follovYs: -

(1) In terms of sections ·h\'tttty-six and twenty
nine on deposit o f thl: articles or cession 
respediveiy with the Sect l: tary for registration. 

(2) In terms of section nine.!_~en, on fi ling notice 
of application for admission. 

(3) In terms of section tw· i:nt_v-four, on appli
cation to the Secreta ry for the ccrtificcatc 
required. · 

X. fv\lSCELLANEbus. 

-19. The oifice of the Secretarv fo r the time being 
shall be the office of the 's l>cicty. 

50. The Council may remove and appoint a Secretary, 
Treasurer and such clerks, <~ffi cers and servants 
as it may from time to tim i: think fit. It may 
furth er employ one of its lltt !i-1ber or his firm as 
attorney for the Society. 

51. The Council may pay to the Secretary, Treasurer 
and other officers and ser\:hnts of the socieh· 
such salaries, fees, or wag(s or give them o·r 
anv of them such remunerai:c.in as it mav from 
time to time think advisahk:. , 

52. All subscriptions or other mqheys payable to the 
Society shall be paid to th,~ 'secretary or th e 
Treasurer who shall, with •~.H convenient speed, 
place the same to the credit o~ the Society in a 
Bank, to be named by the Cou'_icil, and no payment 
shall be made, on account of _the Society, without 
the order of the Council, and a II drafts and cheques 
drawn on the bankers again:~t the funds of the 
Society, shall be signed by , the President, and 
Secretary or Treasurer, and al\ drafts and cheques 
paid to the Society shall b ~ endorsed by the 
President, o r the Secretary or the Treasurer; pro
vided always that for the nqf.re payment to the 
credit of tile Society's bank acc1:iunt (but not further 
or otherwise) of any such dr~ fts and cheques the 
endorsement of the Secretary i~r Treasurer for the 
time being shall suffice. 

44. De Raad overweegt eenige klacht gemaakt door 
of ten behoeve van eenige persoon die zich ver
ongelijkt a cht om reden van beweerd ongeregeld, 
onbehoorlijk of onprofessioneel gedrag · van een 
pr,okureur, notaris of transportuitmaker. 

45. De raad kan de klager opdragen verdere bijzonder
heden van de zaken wclke het onderwerp van de 
klacht vormen in te leveren en kan de bekrach
tiging door affidavit van de klachte of deel er ,,an 
eisen. 

4G. De Raad kan iemand over wiens gedrag geklaagd 
is, of over hetwelk onderzoek ingesteld wordt, 
oproepen om hinnen ee n en twint~g dagen daarna 
aan de sekretaris een uitlegging te zenden in ant
woord op de klacht en de bevestiging dier uit
legging door affidavit eisen. 

IX. FOOIEN. 
47. De fooien hetaalbaar aan het Genootschap over

eenkomstig de volgende sekties van de Proklarnatie 
zullen zijn ;,ils volgt, respectievelijk :-·· 
(1) Overeenkomstig sektie zes en twintig, bij re-

g istratie van het dienstkontrakt £ 2.2.0 
(2) Overeenkomstig sektie negen en 

twintig, bij registra tie van cessie van 
dienstkontrakt £ 1.1.0 

(3) Overeenkomstig sektie negentien, by 
admissie als prokureur J: 3.3.0 

( 4) Overeenkomstig sektie vier en tw.in-
tig, voor ieder rertifikaat £ 1.1 .0 

4S. De fooien betaalbaar zooals boven Yermeld moeten 
als volgt betaald worden: 
( 1) Overcenkomstig sektie zes en twintig en neg en 

en twintig nadat het dienstko:ntrakt of de 
cessie respectievelijk_ bij de Sekretaris ter rc
gistratie gedeponeerd zijn ; 

(2) overeenkomstig sektie negentien, bij het in
dienen van kennisgcving van applicatie voor 
admissie ; 

(3) overeenkomstig sektie vie_r en twintig, bij 
applicatie aan de sekretaris rnor hct bc
noodigtc certifikaat. 

X. GEMENGD. 
49. r·Jet bntoor van de sekretaris voor de duur van 

het Oenootschap zal zi jn hct kantoor van het 
Genootschap. 

50. De Raad kan eea sekretaris, thesaurier, en zoo
danige klerken, beambtcn en bedienden ontslaan 
en aanstellen, ais hij van tijd tot tijd moge noodig 
achten en kan ook ecn van zijn !eden of <liens 
firm a ais prokurcur voor 11et Oenootschap in dienst 
hebhen. 

51. De Raad kan aaa de sekretaris, thesaurier en an
dere be.'lmbten en bedienden zulkc salarissen, 
foo ien of loonen beta!cn of hun of ecn van hen 
beta lcn zooals hij van tijd tot tijd moge raadzaam 
achten. 

52. Alie subscriplics of andere aan het Oenootschap 
betaalbare geldcn moeten aan de -sekretaris of de 
thcsaurier betaald worden, die zoo spoedig mogelijk 
die gelden op het crediet van het Genootschap 
plaatst in een door de Raad aan te ,vijzen bank, 
en geen betaling op rekening van het Oenootschap 
mag gedaan worden zonder de order van de Raad 
en a!le traites en cheques op de bankiers tegen 
de fondsen van het Oenootschap getrokken, moeten 
door de President en de sekretaris of de the
saurier geteekend worden en alle traites en cheques 
aan het Oenootschap betaald, moeten geendosseerd 
woorden door de president of de sekretaris of · 
de thesaurier, met dien verstande, dat het en
dossement van de sekretaris of de thesaurier voor 
gewone betalingen op het krediet van d e bank
rekening van het Oenootschap (maar niet verder 
of anderzins) van traites of cheques, voldoende 
zal zijn. 
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Government Notice. Goev~rnement~ Kennisgeving. 

The fol!O\ving- Government No tice is published D e \'dgende Goevernements KennisgeYing wordt 
for general information, \'Oor alg-cmene informatie gepub!iceerd. 

J. f. HERBST, J. F. · HERBST, 
Secretary fo r South-West Africa. Sekretaris vnor Zuid-West Afri~ :\. 

Administrator's Office. Kantoo r v :l ll de Adrninistrateur. 

Windhoek. Windl•oek. 

No. 100.j [3rd August, l '.)2 1. No. 100.] l'3de Augustus l ()'21. 

The Administrator has apprm cd of the Rules hereto 
appended framed by the Judge of the High Court of 
South-West Africa under the prO\isions of Secti()n 2 
of the Hules of Court Proclamation, 1920. 

RULES OF THE H lOti. COURT OF SOUTH-\\'.'EST 
AFRICA. 

-!8. The examination referred to in Section .l6 (c) of 
Prociamation No. 32 of 1 CJ21 shall be contucted 
bv three examiners to be annointed from time to 
1i";ne bv the C(,mt. One ·1;f them shail he an 
Advoc::1le of the Court and t\rn shall be Attorneys 
f)t the Court. 

+9. The exam inatiun referred to in Section 18 (a) of 
Prochmation No. 32 of 1921 shail he conducted 
by three ex.0:miners to be appointed from time 
to time bv th e Court. O ne nf them shall he an 
Advocate ·of th e Court and two shall be Notaries 
Public .'1dmitted by the Court. 

:">0. The ex:m.iLatiu11 referred b in Section 18 (b) of 
Proclamation No. 32 of 1921 shall be conducted 
by three ec,aminers to be appointed from time to 
time lw the Court. One of them shall be the 
Registrar of Deeds, one shall he an Advocate of 
the Cnurt :ind ()l1 t shall be a conveyan cer ad
mitted by the. Court. 

51. !::very ex-tmination refrrred to in Rules 48; 49 
and 50 shall be hcid with open doors at such 
time and place as the examiners shall find con
\ enient and shall appoint. 

52. Every candidate at an examination referred to in 
Rules .:is; 49 and 50 shall before such examination 
pay into the lwnds of the Registrar of the Court 
the sum of ten pounds for every examination, and 
the Registrar shall divide such sum among the 
examiners who shail have examined such candidate. 
Every candidate re-submitting himself for exa
rninati(m shall prior to his being reexamined de
posit with the said Registrar the sum of five 
pounds for every exarilination, to be dealt with 
as pmvided regarding- the candidate's orig inal de
posit c,l ten pounus. 

53. The n .:nniners referred to in Rules 48, 49 and 50 
in satisfying themselves that the candidate is re 
asonably profident, shall:-- -
(:i) in the case nl' an applic,nt hr admission 

as ;rn :,tton1ey put \.iv a \. o c e questions as 
regards th e prndice rc;-rn 1 .. rally of the i""'ligh 
Conn and the Inferior Courts, anu as reQ"ads 
the Statute Law of South-\Vesi Africa: and 
require the candidate to draft such petitions, 
summonses or other forms of process as shall 
show ,vh ether he possesses sufficient practical 
knowledge; 

(b) in the c::se of an· appiicant for admission as 
·a Notary put viva ,' o c e questions as regards 
the office anc.l duties of a Notary; and require 
the candidate to draft such notarial acts or 
deeds 2s shall show \\·hether he po ssesses 
sufficient practical k:wwleclge; 

De A :lministrateur heeft de rnlgc:ade Regels, op• 
gesteld ch H: cle Rechter van het Hooggerechtshof van 
Zuicl-Wes, Afrika i<rachtens de voorzieningen van ar
tike! 2 rnii de Rcgels van bet H of Prok!amatie 1 Q'.20, 

goed!-;ekeurd. 

R EUELS VAN HET HOOGG ERECHTSHOF VA~ 
ZU!D-WEST AfRIKA. 

'18. Het ,,n artiket 16 (c) van Proklama tie No. J2 
van i t)21 gcnoemd eksamen zal geleid worden door 
drie i~ksam inatoren welke van tijd tot tijd door 
hct i lof aangesteld worden. Een \·an hen moet 
een _,:,, t!vokaal en h\·ee \·an hen moeten Prokureuren 
\·an h :t Hof zijn. · 

-!lJ. Het in artike! 18 (a) van Proklamatie Nu. :32 
\·an ~ienuemd eksamen zal geleid worden door 
drie tksaminatoren we!ke \·an tijd tot tijd door 
het r:•iof nangesteid zullen worden. Een van hen 
moet een Ad,·okaat van h et Hof en twee moeten 
door het Hof toegelaten Notarissen Publiek zijn. 

50. !---let i_n artikel 18 (b) \·an Proklama tie No. 32 
,·an l \>21 genoemd eksamen zal geieid worden door 
dr ie ~i<saminatoren welke van tijd tot tijd door 
het !··1 of aan te siellen zijn. De Registrntem Yan 
Akteii_ za! een dezer zijn, een Adrnkaat van hd 
liof de andere, en een door het Hof tnegehten 
Trnn~portuitmaker 1de d erde. 

51. Ieder eksamen zal met open deuren geieid ,rnrd en 
en kr zulke tijd en op zodanige plaats als de 
eksa1:;:i11atoren gelegen vinden en bepalen mogen. 

52. Elke .kanclidaat voor een van de in Regeis 48, -!9 
en Sd genoemde eksamens, moet aivorens ek&a
n1incen.l te worden bij de Registrateur \'an 't Hof 
de s:·'m van tien pond storten voor elk eksamen, 
en de Registrn teur zal zodanigl: som verdelen onder 
de eksaminatoren welke de kandidaat geeksami
neerd hebben. Elke kandidaat die zich weder voor 
eksa1~ien aanbiedt, moet alvorens wed er geeksami
neerd te worden biJ de Registrateur de som van 
\ijf j'_o nd storten voor elk eksamen, \\"aarmede op 
dezeHde wijze zal worden gehandeld als voor
geschreven is ten aanzien van het oorspronkelike 
donr de kandid-aat gestorte bedrag van tien _pond. 

53. De ,·ksanunntorc:n hedoeld in de Regels -lS, -i9 
ei1 Sil, moeten wanneer zij iich O\"ertu igen dat :.le 
appl:hmt vuor eksamen rerklik bc:kwaam is:-·· 
(a) in ht.~t geval van een applikant voor toelating 

:tis prokureur, mondelinge nagea steilen aan
{~aande de praktijk in ;t algemeen van het 
!'-!ooggerechtshof en van de Lag-ere HoYen, 
:en aangaande de Lokale Wetten van Zuid
\Vest Afrika, en de kandidaat verzoeken zo
danige petities, dagvaardingen of andere ge• 
•·echtelike akten op te trekken als zul!en aan
Umen of hij vold.oende praktiese kennis bezit; 

(b) in het gevai van een applikant voor toetating 
als Notaris, mondelinge vra,gen stellen aan
gaande het ambt en de plic:htcn van een 
110!,aris; en de kandidaat verzoeken zodanige 
nofariele akten op te trekken ais zu!Jen aan
tohen of hij voldoende praktiese kennis bezit; 
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(r) in the case of ;; 11 a1pplicant for admission as 
a Crmveyancer ji!1t viva v o c e questions as 
regards the pradice of the Deeds Registry; 
.and rcouire the t:,mdidate to draft such deeds 
of transfer, mort~·'l.ge bonds, and other docu
ments proper t o !he Registry as shall sho"· 
\\'hether he po:::iscsses sufficient practical 
knowledge. 

No candidate ,,=ho does not satisfadorilv 
anS\\'er such questicn ;:.; and show such practical 
knr)\\'ledge shall be ,:ntttled to a ~ertificate of 
proficiency. fn every •.:nse a certificafe under the 
hands of two exarr;ii:-:irs sha ii be si1fficient. No 
candidate who has ·i:ot been· found sufficiently 
proficient to warra1q the issue to him of the 
necessary certificate s1wll be permitted to present 
himseir for re-examiniition within a pb'iod of not 
less than three ai1d :;1orc· than h\·ehic months as 
the examiners may d ".:-termine. 

(c) in het geval van een applikant voor toelating 
als Transport- en Verbanduitmaker, monde
linge vrngen st ell en aangaande . de praktijk 
van het Registratiekantoor van Akten; en de 
kandidaat verzoeken zodanige transportakten, 
verbandakten en an<lere dokumenten in ver
band met het Registratiekantoor op te s tellen 
als zullen aantonen of hij voidoende praktiese 
kennis bezit. 

Geen kandidaat, die niet bevredigend die vragen 
beantwoordt en zodanige praktiesc kennis toont 
te bezitten, is gerechtigd op een certifikaat van 
bekwaamheid. In elk geval is een certifikaat onder 
de hand van twee eksaminatoren voldoende. Geen 
kandidaat die niet voldoende bekwaam bevonden 
is om de uitreikiqg- aan hem te rechtvaardigen van 
het vereiste certifikaat, mag zich voor hcr-eksamen 
aanbieden binnen een tijdperk van ten minste 
drie en ten hoogste twaalf maanden, naar gelang 
de eksam in atoren mochten bepalen. 

----------~:·-~--------....------------·--------------
General Notice. 

IT is he;·eb\' notitied that Sun·evor A. C. Parn· 
will re-surny tl1e Okanja;:d:.: Truppen Reserve, Dis
trict Otjiwarongo O\\'ned h,· the Government. 

The Suryeyor will be -'lt the Magistrate's Court, 
Otji,,·arongo, on the 12th Augus t, 1921 , at i l a. m. 
t_ci meet the ad,ioining owneb; for the purpose o-f pointing 
oi1t and taking O\'er the h-acons. 

Adjoining farms: Owner: 
\X/agner f\i :;_ 1-1 Oovern111e!lt 
Omu\·erume Nord 1-1-7 Dr. Tho111se11 
Onjombompapa 1-!8 R H . A. Scirneid er 
Ombuiosondu 295 Government 
Ozondj,1chc 152 ,. 
Hohenfels 153 K. 0. Knobeisdori 
Etekew 1-l4 Orafin zu Bentheim 
Laconia 141 Government 
Okatun·,a ,, 139 iv\ax Seelig 
Fa nn 137 Gonrnment 
Aberfelde 27 
San ·Remo 2!) 
\Vieringen 25 
Otjitasu 19 
Otjiwarongo T c.mnlands 18 
Cle\'eland 17 
Ne,·ada 15 
Drukwerk 13 

" ,, 
" ,, 
,, 
,, 

" 

A. <; LANDSBERO, 

Sun·eyor-Oenernl's Office 
Windhoek, 

28th July, 1 {)21. 

Acting Surveyor-( 1en em I. 

A lgemene Kennisgeving. 
No. 29 van 1921. 

HIERMEDE wordt bekend gemaakt dat Land
meter A. C. Parry de Okanjande Truppen Reserve, Dis
trikt Otjiwarong-o, behorende aan het Ooevernement, 
zal hermeten. 

De landmeter zal bij het kantoor van de Ma
gistraat, Otji,\·arong-o, op 12 August 1921 om 11 uur 
\'. l'n. aanwezig zijn orn de aangrenzende eigeuaren te 
onlmoe{en ten einde de b::ikcns aan te wijzen en over 
te nemen. 

Aang-renzende plaatsen: 
Wagner 
Omu\·erurne Nord 
Onjombompapa 
Ombuiosondu 
Ozondjae:he 
Hohenfels 
Elekero 
Laconi;, 
Okaturwa 
farm 
Aberfelcle 
San Rem(> 
Wieringen 
Otjitasu 
O tji ,,·arnngo Townla nds 
Cle,·el,rnd 
NeYada 
Orukwerk 

No. 

" 
" 
" ,, 

,, 
" 

" ,, 
" ,, 

" ,, 

" 
,, 

Eigenaar: 
14 Ooevernement 

H i Dr. Thomsen 
148 R. H. A. Schneider 
295 Gnevetnement 
152 

" 153 K. G. Knobelsdorf 
144 Ora.fin Zll Bcniheim 
141 Goevernement 
'139 Max Seelig 
137 Ooevernement 

27 
" 2() 

25 
" 19 ,, 

18. 
17 
15 

" 13 ,. 
A. 0. LANDSBERG, 

Waarnemende Landmeter Oeneraal. 

Landmeter-Oeneraal's Kantoor, 

Windhoek, 
28ste Juli , 192·1. 
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Adverti5e.me.nt5. 

ADVERTISING IN THE OFFICIAL GAZETTE OF 
SOUTH-WEST AFRICA. 

The Official Gazette w ill be published periodically 
but approximately once a month. 

Advertisements will be acc_epted for insertion in 
the official Gazette of the Territory of South-West 
Africa at the Office of the Secretary fo r South-West 
Africa. 

Advertisements w ill be inserted in the Gazette 
after the official matter o r 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 rele
vant editions of the Gazette. 

The Secretary ,viii have the right to refuse to 
accept for rmblication any advertisement which he con
siders is not of a suitable nature. 

T he subscription for the Gazette is six shillings 
per twelve issues, post free. Single copies of the Ga
zette may be obtained at the price of 6 d per copy. 

The charge for the insertion of advertisements 
other th_an the notices mentioned in the succeeding 
paragraph, is at the rate of 6/ - per inch singie column 
and 12/- per inch double column, repeats half price. 

Notices to creditors and debtors in the estates o f 
<le ceased persons and notices by executors concen,-ing 
liquidation accounts lying for inspection, are published 
in schedule form at 9/- per estate. 

No advertisement will be inserted unless the charge 
is prepaid to the Secretary. Cheques, draHs postal 
orders or money orders must be made payabie to the 
Secretary for South-West Africa. 

Adverte.nti~5. 

ADVERTEREN IN DE OFFICIELE b{OERANT VAN 
ZUID-WEST AFRIKA.: 

De Officiele Koerant zal van t*l tot tijd ver
schijnen, maar zoo mogelijk eenmaal per maand. 

Advertenties worden ter plaatsing hangenomen ten 
kantore van den Sekretaris voor Zuid West Afrika. 

Advertenties worden in de Officiele Koerant ge
plaatst achter het officiele gedeelte c:f in een extra 
b!ad van de koerant, zooals de Sekfetaris dat mag 
goedvinden. 

Advertenties worden aangenomen ~iOor de Engelse, 
H ollandse en Duitse uitgave en zulien gepubliceerd 
worden in de nummers van ·dezelfdc taal. 

De Sekretaris heeft het recht om enige advertentie 
die hij niet passcnd vindt, te weigerin. 

De intekening voor de koerant is zes shillings voor 
hvaalf nummers, franko. Enkele numm ers zijn verkrijg
baar tegen 6 pence per stuk. 

De kosten voor de opname van achertenties andere 
dan de kennisgevingen in de volgende paragrqaf ge
noemd, zijn tegen de prijs van 6/- r:er duirn enkele 
kolom, en 12/ - per duim dubbele koiSim; herhalingen 
hah·e prijs. 

Kennisgevingcn aan krediteuren -_'n debiteuren in 
lie boedels van overleden personen, en kennisgevingen 
\'an eksekutcurs betreffende likwidati e r ekeningen voor 
inspectie, worden in schedule vorm gumbliceerd tegen 
<J/ - per boedel. 

Geen advertentic zal geplaatst \'. orden tenzij de 
kosten aan de Sekretaris vooruitbetaald zijn. Cheques, 
wissels, post- of geldoi-ders moeten bei:,ialbaar gemaakt 
wo;den aan de Sekretaris voor ,Zuid .'<'est Afrika,-,. 

NOTICE. 

Purswmt to section ()-i, subsedion 3, section 70 and 
section 3(), subsectioil 2, of the insolvency Act of 1 ()1 h, 

as applied to So11th-\\'.-'est Africa. 
tNSOLVDH ESTATE Of i--lANS Rll'<N (No. 8) 

A HUTCH ER Of WINDHOEK. 
Notice is hereby given tl1at I have been appointed 

Trustee in the above estate: 
Creditors are requested tu file their claims and 

debtors to pay their debts within 2 1 days from the 
date hereof. 

A second meeting of creditors will be held on 
Thursday 11th Augusi 1921 at Hi a. m. at the 
offices of the Master of . the High Court eif 
South-West Africa, Windhoek, for the proof of claims 
against the estate and tor the pmpose of receiving 
the trustee's report as to the affairs o,f the estate a;td 
of giving the trustee directions concerning the sale 
or recovery of any pa rt o f the estate and concerning 
matters relating to the administration thereof. 

J. H. HILL, 
P.O. Box 7. 

\Vindhoek, 
22nd Ju'.y, 1921. 


