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PROKLAJIATIE.
VAN

GENERAAL-MAJOOR .ZIJN . KONINKUKE
HOOGHEID PRINS ARTHUR FREDERICK
PA TRICK ALBERT VAN CONN AUGHT, RIDDER VAN DE MEEST EDELE ORDE VAN DE
KOUSEBAND, LID VAN ZIJN MAJESTEITS
MEEST EOELACHTBARE OEH.ElME RAAD,
RIDDER VAN DE ALO UDE EN DE MEESR
EDELE ORDE VAN DE DISTEL, GROOTKRUIS
RIDDER VAN DE MEEST ONDERSCHEIDEN
ORDE VAN ST. MICHAEL EN ST. GEORGE,
GROOTKRUIS RIDDER VAN DE 'KONINKLIKE
VICTORIA OROE, RIDDER VAN DE BATH
ORDE, PERSOONLIKE AIDE-DE-CAMP VAN
ZlJN . MAJESTEIT DE KONING, HOGE KOMMISSARIS VAN ZUID AFRIKA EN OOEVERNEUR-GENERAAL EN OPPERBEVELHEBBER
IN EN OVER DE UNlE VAN ZUID AfRIKA.

No. 197 of 192! (Union).}

No. 197 van 1921 (Unic),]

WHEREAS the provisions of the Land Settlement
Act, 1912 as a~tt.ended by the Land Settlement Act
Amendment Act; 1917, and the Land Settlement Acts
Furth,~ AmendGient Act, 1920, o.f the Union Parlia.ment have _bee~ applied with certain modifications
to . the Temtor}: of South-West Africa by the Land
Settlement Pro<:famation 1920 (No. 14 of 1920) as
~mended by Prof.tam a tions Nos. 29, 47 and 53 of 1920
.issued by the A.dministrator of the Protectorate of
South-W,est Afri~a under Martial La.w;

NADEMAAL de bepal.Lngen van de Kroon.g rond
Nederzettings Wet, 1912, zoals gewijzigd door de Kroongrond Nederzettings Wet Wijzigingswet, 1917, en de
Kroongrond Nederzettings Wetten Verdere Wijzigingswet, 1920, van het Unie Parlement, door de Kroongrond Nederzettings Proklamatie, 1920 (No. 14 van
1920} zoals gewijzigd door Proklamaties Nos. 29, 47
en 53 van 1920, uitgereikt door de Administrateur van
het Protektoraat Zuidwest-Afrika onder l,(rijgswet, met
zekere wijzigingen op het Oebied Zuidwest-Afrika zijn
to egepast;
·
EN NADEMAAL de G:-;,everneur-generaal door artikei vi e r van de Vredesverdrag en · Zuidwest-Afrika
Mandaat We~, 1919, de bevoegdheiid wordt verleend
om met het oog op de omstandigheden in het gezegde
Gebied de bepalingen van de voorzegde wetten in hun
toepassing op het gezegde Gebied te wijzigen;

. AND WHE.~EAS by section four of the Treaty
ot Peace and S.~uth-West Africa Mandate- Act 1919
the Govern~~-q~heral i-s empowered having 'regard
to ~,e cond1hoI\~ obtaining in the said Territory to
mod~fy _the pro,~tsior;is of the aforesaid Acts in their
appltcahon to the :aid Territory.
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NOW THEREFORE under -and by virtue of the
powers in me vested by ~ection four of the aforesaid
Treaty pf Pea.ce and South-West Africa . Mandate Act,
1919, I do hereby proclaim, declare and make known
as follows:·

W IS H E1:,. «at ik, ingevolge en kracht-ens de
b~oegdheden mtJ \'~rleend door artikel vi er van de
voorzegde Vr~desvemrag en Zuidwest-Afrika Mandaat
Wet, 1919, hterdoor proklameer, verklaar en als volgt
bekend maak:-

1. In this Proclamation the expression "Act" means
the Land Settlement Act, 1912 .as amended by
the Land ,Settlement Act Amendment Act, 1917,
and the .Land 3ettlement Acts Further Amendment Aict, J920, of the Parliament of the Union
of 'South Africa as applied with certain modifi1cations 'to .the Territory of South-West Africa by
Proclamations Nos. ,14, 29, 47, and 53 of 1920
of the A<lm'i nistrator of the Protectorate of SouthWest Afr'ci>a . .

L In: deze proklam,uie betekent de uitdrukking "Wet"
de ~"?Ongrond Nederzettings Wet, 1912, zoals
gew11z1gd door f.:!.e Kroongrond Nederzettings Wet

2. (a) The word "Administrator" wherever it oc•.curs in the Act means "The Administra.tor of
the Territory ,of South-West Africa."

2. (a) Waar dit {)'§ k in de Wet voorkomt betekent

(b) The definition .of "Government" in section
two of this Act is 11mended . by the deletion
of the wwds "of the Union of South Africa"
and -the substi,tution therefor of the words "of
the Terriitory of South-West Africa."

(b) De de~nitii\ van "Rtgering in. artikel t w e·e
van deze Wet wordt gewijzigd door de
schrappmg van de woorden "van de Unie
van Zuid-Afrika" en de in. de plaats stelling
daarvoor Vi\n de woorden "van het Oebied
Zuidwest-Atrika.''

(c) The definition of "Minister" in section two
of the .Act is deleted. ·
(d) The definition ,of "Parliament in section two
. of the . Act i-s deleted.

3. Secfon th re e of the Act is hereby amended
as follows :-:(a) By the JnsNlion in sub-section (3) of the
·word -" not" betweeh the words "shall" and
"consist": and is further amended by the·
insertion before the word "five" of the words
"more than."
(b)

~Br -the

deletion of sub-section (7).

4. Secfon f o u r of the Act is amended by the de:Iet,ion of ~U words after the word "misbehaviour."
5. Section f he of the Act is amended:(a). by· the .deletion irt ·paragraph (c) of all the
words _atter the. word "from" and the substi,tution ;therefor pf the words "duty without
the leave of.. the Administrator";
(b) by the deletion of para.graph (d).
6. Section · seven · of the Act · is amended by the
deleti01dh subsection (3) of the words "in section
fwe l v-e" '.and the ·· substi-tution . therefor of the
M1 otds ·•~the Bo'a'td . by the Administrator."
7 . . Secti-on n i :n e -of the Act is amended· bv the de. letion .of the words "thre~ mernbe-rs of a board
shall be a quorum thereof" and the substitution
therefor . of .the words "The Adrni·n istrator may
fro in time ·to time prescribe the number of members which shall constitute a quorum of the
Board.11
8. Section t c n of the Act is amended- (a) by the deletion in paragraph (a) of the words
''by Parliament'1;.
'(b) by the deletion in paragraph (b) of the words

"with the approval of the Admi-nistrator";

(c) bv th_e dele_tion of aH words after the words
"·so exchanged."
9. Section ct e v e n of- the . Act is amended by the
deletion of the . words "with the· approval of the
Administrator and".

Wij~igirigswet, 1917, en de Kroongrond Nederzettmgs Wetten Verd-ere Wijzigi-ngswet, 1920, van
het Parlement Van de Uniie van Zuid-Afrika, zoals
met zekere wiJzigingen door Proklamaties Nos. 14,
29, 47 en 53 Vgfi 1920 van de Administrateur van
het Protektoraat Zuidwest-Afrika op het Oebied
Zutdwest-Afrika toegepast.
·
het woord ' 1Administrateur" de Administrateur
van het Gel,,ied Zuidwesl-Afrika.

(c) De definihe, van "Minister" in artikel twee
van de W'"-t wordt w~gelaten.

3. ArNkel d r i e
gewijzigd :-

Vijfi

de Wet wordt hierdoor als volgt

(a) Door de ill\fJeging van de woorden "niet meer
dan" tusser1 de woorden "uH" en ''vijf" in
de tweede feg,el van subartikel (3).
(b) Door de W4/:_glating van s.ubartikel (7).
4. Artikel vier V!in de Wet wordt gewijzigd door
de schrapping \'an alle "'-Voorden na het woord
"wangedrag".
5. Artikel v i j f

Vd11

de Wet wordt gewijzigd--

(a) door de sc!irapping van alle woorden. tussen
de woordefi "de" en ''afwezig'· en de in de
plaats stelling daarvoor van het \voord "Administratetii ' ' in panigra12h (c);
(b) door de w~glating \·an para.graaf (d).
6. Artikel z even \·an de Wet_ wordt gewijzigd door
de sch rapping \ an de woorden "in artikel t w a. a It
vermeld" en de in de pl_aats stelling daarvoor van
de woorden "ckJor. de Administrateur naar de Raad
verwe.zen" in sunarHke! (3).
7. Artikel neg en tan de· Wet wordt gewijzigd door
de schrapping ,·ari de woorden "Orie )eden van
,een Raad zulle;i een quorum vormen1' en de in de
plaats stelling 'i!aarvoor van de woorden "De Administrateur ka,1 van tijd tot tijd het aantal leden
vaststellen dat ~en quorum van de Raad vormt."
8. Arhkel tie n , 'lt1 de Wet wordt gewijzigd{a) · d()or de schrapping van de woord.en "door het
Parlement" in paragraaf (a);
(b) cJ.oor de s,~hrapping van de woorden "met
goedvinden van de Administrateur" in paragraaf '(b);
(c) door de sqhrapping van alle woorden na de
wnord en ';a.ldus verru.iJde Kroongrond".

9. Artikei elf van tie Wet wordt gewijzigd door de
schr~pping van de woord_e n "met goedvinden van
de Administrate.ur
en". .·
·
.
'
10. Arti-kel drie 8- fr twintig van de Wet wordt
weggelaten.
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10. Section twenty - th r ~ e of the Act is deleted.

11. Artikel vier en twin ti g va~ de W~t wordt
gewijzigd door de toevoeging van het ·volg-ende
11. Section twenty• four of the Act is amended,
voorbehoud a-an het einde van subartikel (2):by the addi,tion at the end . of sub-section (2) of
"Met di.en verstande dat de Admiriistrateur,
the following· proviso;-.-'handelende op ·aari:b eveling van de Landraad,
ontheffi.ng kan verlenen van de betaling van
"Provided that the Admi_n istrator, acting on
de huu.r verschuldigd .ten aanzien van het
the recommen\i.atio~ of the. Land Board, may
tweede e11 derde jaar. vanaf de datum _van de
grant remission of paym,ent of rent becoming
in .werking __treding van het huu.rkontrakt,
due during the SeC§nd and third years from
indien zoda-nige ,huurder gedurende het eerste
the -date of the ta~ing effect of the lease if
en gedure~de het tw-eede jaar van zi4n huursuch lessee has duflng the first and second
. kontrakt zijn 1:'to.f:ve. h.eeft v-erheter_t door daarop
years r.e spectively Qf his lease developed his
ten genoegen van . de Landraad perma~ente
holding by effecting permanent improvements
verbeteringen . aan te brengen, . In het geval
thereon to the satistiction of the Land Board.
van hoeven waarop op de datum van toewijzing
In the case of holdif!gs which have p~rmanent
daarvan zich alreeds permanente .v·erbderingen
improvements ther~@n at the date of the al•
bevinden overweegt de Raad. of .zodanige vertotment thereof tht · Land Board • ~hall give
betering~n al dan niet voor de behoorlike
consideration to the fact whether or not such
ontwikkeling van · die biezondere hoeve voli-mprovements are §uffident for the proper
d<)ende zi,jn .en jndien hij -van ·Jl}enin~ is dat
development of the fJartkular holding and if
zodani,ge verbeteringen voldoende z1Jn, kan
the Board is ·satisfiey that such improvements
hij aanbevelen dat ontheffing van huur toeare sufficient it · may recommend that remis·gestaan worde, hoewel ~edert de datum v_an
sion of rent be gni"nted although no further
toewijzing .g een verdere perman,en.te verbeter,1:npermanent improvements have since the date
gen op de ·;hoeve aang.ebracht ,verd·en, mits de
o-f allotmenr been ~ffected on the hold~ng;
huurd.er de vo<i-rwaarden van zijn tii1urkontrakt
provided always th13.t the lessee has in all
in alle andere opzich ten op bev.r-edigende wijze
other respects satistndorily complied with the
is nagekomen . . Indien de 9P. een hoeve op
condi-tions of his leq;;e. If in the opinion of
de datum van toewijzi.ng d'aarvan bestaande
the Land. Board the JJermanent improvements
pertnanente verbeteringeri -door qe Raad niet
existing on a holding at the date of the
voldoende geacht worden voor · de behoorlik-e
aUotmeut thereof are not sufficient for the
ontwikkeling van de hoeve, wordt geeJl, onthefproper development t-A the ho]ding no _remis•
fing van huur toegestaan tenzij de lmu.rder
sion · of rent shall be .g ranted' unless during
gedurende elk yan de eerste-;,twee ·jaren van
each of the first twe years
the lease the
bet huurkontrakt ten gen9ege van• de Landlessee has effected further improvements on
raad op de hoeve ve-rder-e verb-et1;:iingen !1.eeft
his holding to the satisfaction of the Land ·
aangebracht. .
.
Board.
"Voor de doeleinden van dit ·artikel zijn
i.n de uitdrukking 'verbeteringe1L~ niet inb.e"The term 'imptove~ents' sha-11 for the
grepen verbeteringen die doo-r de huurder met
purpose of this sedfrui not include improvedoor de Regeri.ng' voofge·schot~n geld zi.jn
ments effected by a lessee with mone-ys ad.·
uitgevoerd."
vanced by the Government."
· ·
12. Artikel .de r ti-g van de ,Wet wo-rdt gewijzigd door
12. Section t hi r t y cif the Act is amended by" the
de invoeging van bet woord "permanente-" · voor
insertion tif the word Hp:ermanent" before the
het woord "verbeteringen'' waar dit in .- het artikel
wor<l · "improvements" Wherever it occurs; and
voorkomt, en verder tjoor de schrapping yan het
is further amended · by -the deletion · of the word
woord "tien" en de in_de _pla~ts stelling daarvoor
"ten" an-d the substitutiQti therefor of the words
van de woo-rden "¥ijf en. twintig'' . .
."twenty-five":
13. Artikel vier en vee-rt-ig van-:de Wet wordt
gewijzigd.
.
.
13. S_ectiion forty-four _o f the Act ·is amended.:_
(a} door de schiapping van · de · woorden "viJf
(a) by the dele!ion· in Nfagraph (a) of the_~ords
honderd" in paragraaf (a) en de .in .de plaats
"five hundred" and the substitution therefor
stelling. daarvoor. van.. de ~voordei11..~-•z_~ven.. hon~
of the words ''seven hundred and fifty" ; a_nd
denten vijf_tig"; en verder door de sch rapping
is further amended §v the deletion after the
. \/an alle w_oorcl.en na het woord :!~teboven.gaan"
. word "pounds'' of l!,jj the Words to Ute end
tot aan het -ei.nde van de paragraaf;
of the said paragraph;
·
(b) door toevoeging van · het vot_g-end:e voorbehoud
aan · heLeinde· van.· paragraaf (6) :..::.. •· · : ·
(b) . by the additi'?n at the end of..paragraph (c)
"Me·t ·di.en vei-stande da't de- Adrhfn-istr•ateur,
of the followmg pro.viso :. . .
.
mits de huu.ider de in artikel •e If :van · deze
"Provided that subjef::t to the lessee effecting
Proklamati.e
genoemde ·. v:etbetetir'J.gen op zijn
on his holding the improvements referred to
hoeve aanbrengt, kan toesfaan,- ·
in section e Te v en @t this Proclamation the
Adrninistra:'tor may--c
( i-) in het geval van voorschotten gegeven
voor het aankopen. van groot fokvee, dat
"( i!) in the case of advances made for the
de daarop verschuldig-de rente eerst later,
_purc~ase of larg-e breeding stock allow
~egelijk m_et de voorgeschoten hoofdsom,
the interest du~ the·r eon to be paid in
op de vervaJdag van het t[clperk van .vijf
arrear together with · the capital sum
jaar vanaf de datum waarop het voorschot
advan~ed at t_ry€ date of the expiry of
gegeven. werd, betaald _wordt;·
--a period. of _tiye years from the date
(ii,) in- h~t gev.al van een voorschot voor het
upon wh1,c-h th~ advance was ma~e; .
~ankopen van-, klei11 fokvee, dat de rente
verschuldigd ten ·aanzien v.an het voorschot
"(ii) in · the case of _ari advance for the purvanaf de datum waarop bet voorschot
~hase of &Jllal! ~reeding stock allow the
gegeven werd tot de datum waarop het
. mterest~r'?. rn respect of the advance
· eerste paaiement van
voors·chet be-

of
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from the date on whi.c.h it was made to
the date on which the first instalment
of the advan<:e beoomes repayable,
namely eighteen months from the date
on which the advance was made, l!O be
paid in arrear together with such first
instalment of the advance;

taaki tnoet worden, namelik achttien
maan~~n na de: -datum waarop het voorschot gegeven werd, be-taald wnrdt;

(iii) in elk va,n de bovengenoemde gevallen
wordt de da·t um van het voorschot voor
de do~!einden van dit artikel geacht of
de eer-§te dag van Janu.a.ri,e of de eerste.
dag Vg_n Julie te zijn, naar gelang van
welke van deze twee datums het eerst
volgt f:jp de ~atum waarop het voorschot
gegev~n werd."

"(iii) in each of the above cases the date
of the advance· shall fl()r the purposes of
this section be deemed ro be either the
first day of January or the first day
of July whichever of these dates may
next succeed the date on which the advance was actually made."

14. Section forty.six of the Act is amended by
the deletion .in paragraph (c) -of the words "Department of Lands of the Union of South Africa"
and the substitution therefl()r ot the words "Lands
·Branch".
15. Anything to the contrary nohvithstanding contained in the Act the Administrator may out of
moneys appropriated by the Oovemor-General for
the purpose _a nd acting on the recommendation of
the Lan.ct Board advance moneys to a lessee for
defraying the oost ,of conveyance by rail of the
lessee and his family, togeth-er with a reasonable
amount .of fu-rni•ture, second-hand farming implements !91-d animals for stud pu,rposes, from his
ordinary place ·of residence in the Union of South
Africa_-:0,r witi}in the Territory of South-West Africa
to the railw~y stati-on nearest to th,e holding allotted
to him. T~ total amount or any advance made
to ~- lessee. under this section shall not exeed one
_hundred pou.ncis sterling. The terms of repayment
at~d oonditi-ons of any such_ advance shall be as
prescribed by regulation.
16. The Schedule to the Act is amended by the addHion
after the word "Magistrate" ·of the words ''or
Commission-e·r of Oaths."

17. Section th rec of the Land Settlement Acts Further
Amendmeu~ Act1 1920, as_applied with !modifications
to the Territ>ory of South~West Africa bv Proclamations Nos. 47 and 53 of 1920, issued by the
Administraoor of the Protectorate of South-West
Africa is amended by the del-t'.tion of paragraph (c).

14. A~~i~el zes el:! veertig van de Wet wordt gewv1z1gd door d~ schrapping van de woorden "van
het Departement van Landen van de Unie van
Zuid Afrika" en, de in de plaats stelling daarvoor
van de woordt:ti "van de tak van het Departe•
menit van Landen" in paragraaf (c).

15. Niettegenstaan{ie tegenovergestelde bepalingen in
de Wet kan -de A'd ministrateur uit door de Ooeverneur-general da_artoe beschikbaar gestelde fondsen
-e n handelende . op aanbeveling van de Landraad
a~n een huurt! er geld voorschieten ter bckostigrng van de .~<, ~t en van vervocr per spoor van de
hu!-lrder. en ziJn gezin en van een redelike hoeveelh~1d hwsraad , gebruikt landbouwgereedschap en
d1ere~- voor _ai!nteeldoeleinden, van zijn ge\vone
verbhJfplaats m de Unie van Zuid Afrika of hinnen
het Gebied Zii,dwest-Afrika naar het het dichtst
nab!J
hem h,egewezen hoeve gelegen spoorsta~ton. Het tEHale bedrag van een ingevolge dit
a~bkel aan etli huurder gedaan voorschot mag
m~_t meer dan honderd pond bedragen. De ter•
m11nen van ter~JJrbetaling ·en voorwaarden van zulke
voorschotten Zljii als voorgeschreven door regulatie.

de

16. De bijl3:ge van, de Wet wordt gewijzigd door de
, toevoegmg van de woorden "of Kommissaris van
Eden" na het ,...-oord "Magistraat".
17. Artikel d r i c van de Kroongrond Nederzettingsw~_tt_e~ V erder12 Wijzigingswet, 1920, zoals met
~•~~1gmgen tw,gepast op het Oebied Zuidwest. Afnka door Proklamaties Nos. 47 en 53 van 1920,
uitgevaardigd chor de Administrateur van het Protektoraat Zuid ;,,est-Afrika wordt gewijzigd door
de schrapping van paragraat.C~) -

18. The Administrator may ·on the written application
of a l,essee to whom a holding has been allotted
prior to . the taking effed of this Proclamation
under :the I,..and_ Settkme.nt P,:,oclamation 1 1920,
as amen~d, apply mu tat is mu tan dis to the
said holding- .the: provisions ,of .the amendments to
. the Act contained in secti~rns e I even and th i r teen hereof. In the event of remissk>n of rent
being granted U'() refund sh~ll be made ot any
renta.h; already paid but the amount ot any rentals
a!rptd.y pa,id shaU be credited against any rentals
,peooniing due after the expiration of the period in
respect ·of which such remission has been granted.

18. De Administra~eur kan op schriftelik aanzoek van
een huurder af ,1 wie voor de in werking treding
van_ deze. Prolflamatie krachtens de Kroongrond
Necterzethn~s Proklamatie, 1920, zoals gewijzigd,
ee_~ . h?eve 1s k ,egewezen, de bepalingen van de
wqz1gmgen van de Wet vervat in artikels e If en
de r .ti en daarv an mu tat is m utan dis op de
gezegde hoeve toepa:ssen.~ In geval een ontheffing
van ~uur wordi toegestaan, geschiedt geen terugbetahng van <.ilreeds betaalde huurge]den, doch
he,t bedrag v~n de alreeds betaalde huurgelden
wordt afgeschrnv~n van huurgelden welke betaald
moeten worderi na de verstrijking van het tijdperk ten aanzitt1 waarvan zodanige ontheffing is
toegestaan.

19. This Proclamation shall commence and take effect
· f110m the first day of January, t"922.

19. Deze Proklama.lic begint en treedt in werking van
af de eerste •lag van Januarie 1922.

000 SAVE THE KING.

GOD BfctHOEDE DE KONING.

Given under my tfand and the Great Seal of the
Union of South Africa at Pretoria this Ninth day of
December One thausand Nine hundred and Twenty-one.

Oegeven onder mijn Hand en het Grootzegel van
de Unie van Zuickl\hika, te Pretoria, heden de Negende
i;fa.g' van Desember Een duizend Negen honderd Een
ert Tv,,;ntig.
ARTHUR FREDERICK.
Op last van lijn Koninklike Hoogheid de
Ooeverneur-generaal-in-Rade.

ARTHUR .FREDERfCK.
8)' Command of His Royal Highness the
Oo\'ernor-Oeneral-in-Coundl.

J.C.

SMUTS.

.• t 1·,,;

J.C. SMUTS .
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PROCLAHATiONS.

PROKLAMA TIES.

BY HIS HONOUR OIJSBERT REITZ HOFMEYR,
A COMPANION OF THE MOST DISTINGUISHED ORDER OF SAINT MICHAEL AND
SAINT GEORGE, ADMINI$TRATOR OF SOUTli•
WEST AFRICA.

DOOR ZIJN EXCELLENTIE GIJSBERT REITZ HOFMEYR, LID VAN DE MEEST ONDERSCHEIDEN
ORDE VAN SINT MICHAEL EN SINT GEORGE,
ADMINISTRATEUR VAN ZUID-WEST AFRIKA.
No. 57 van 1921.]

NADEMAAL het wenseJik is de 1,1prichting en
het onderhouden van tussenheiningen tussen aangrenWHEREAS it is expedient that the erection and · zende bezittingen te reguleren:
maintenance of dividing fenc~§ between adjoining
ZOO IS HET, dat ik onder en krachtens de macht
properties should be regulated.
mij v,erleend hierbij verklaar, proklameer en bekend
NOW THEREFORE under and by virtue of the maak, als volgt:
powers in me vested, I do hernby proclaim, declare
VOORAFOAANDE, BEPAl.,INOEN.
and make known as follows:·
1. All-e wetsbepalingen die strijdig of. onbestaanbaar
zijn met de voorzieningen van deze Proklamatie
PRELlMINA¥,tV.
warden hier~ij h.er.roepen.
1. So much of any law as i§ repugnant to or in2. _I~ deze Pr?kl~~j~ bete~_ent 1 zo de samenh~g
consist-ent with the provisio!ls of this Proclamation
met een andert.Jind~anw11st:.F.,,.
shall be and is hereby rep~aled.
"bijdragen' 1:~jq~agen door een ·ei
· ·< ~t
overeenkomsijg
.
~e~
Prok
atie,
tot,
2. In this Proclamation unless inconsistent with the
ten van tusse-i'.l,U'tl
· werkwo . ·
context:dragen7' word~~ie~b.
stig · •
"kosten" omva~ t~ ,
.vllJl _ idl•W•
"contributions11 shall lliean contributions by
ting, veranderirif :i;.f <lj;
an owner in accordan~:e with this Proclaheining, de kost~~W~ .
mation, towards the cqst of dividing fences,
met die oprichtint '.-~ '
and "contribute" shall be construed accordingly;
met inbegrip van
"d~artement''. bet~~l'l41i,.
"cost" shall, in respe~l of the erection or
Zmd-W est Afnka, haqcfj .
alteration .or. repair of <thy fence, include any
een ambtenaar"' daart~~ ,
cost of or mc1dental to SYth erection, alteration,
teur aangewezen;
.__·
or repair, including th~ cost of transport of
"tussenheining" bete
·: \van een
materials;
bezitting, een omhe·
\of z.o
na mogelik bij een
ivelke
"department" shall meiln the Administration
bezitting
sche'
die
ting,
of South-West Africa arnng through any ofmet inbegrip v
nlk
ficer delegated thereto by the Administrator;
.
.· ,.;i..f~
;
•een h eming;
.
.
,
"dividing fence" shall mean, in relation to
. .
.
:(l,1'lt ,
a holding, a fence erecJed on or as near as
"bez1ttmg" beteke .:wq:
n {~
possible to any boundar_)' thereof and separat(a) elk stuk grands door i~.ii~:gehouden
ing . that holding from · another holding, inuit krachie van ee'n afz~~I~ gronddudmg any necessary g'{!te in such fence;
~rief, transportakte, of --~~~at van
"holding" shall mean,-·
titel; of
·',',~A'.~ .,j_ _
(a) any area of lanc:l. held' by any person
(b) elk stuk gronds, gehoude~t;~~achte
under separate g,"ant deed of transfer
van een huurkontrakt of toe~nirtg van
or certificate of Htle ;' or
'
de Kroon, met het recht ollf.. pit stuk
grands te kopen, mits het huurkontrakt
(b) any area of land _held under lease, or
of de toe.kenning in het Registratieallotment, from !he Crown, with an
kantoor van Akten geregistreerd is;
option to purcha~~ such area provided
doch sluit niet in een eri, standplaats of perthe instrument Qf lease or' allotment
ceel, gelegen binnen een municipaliteit, dorp
is registered in the Deeds Office,
of stadswijk;
·
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b~t shall ?o~ include af~y erf, stand or lot,
situate . w1thm a mu~kipality, village or
township;
"imprisonment" shall, h1 relation to an offence, mean imprisonm,ient with or without
hard labou, as the couH which passes sentem:e for
the..offen.ce
dir~cts •'
.
..
•;
"owner" shall mean -

(a) in respect of a ~iolding described in
paragraph (a) of the deiinitton of "holding'.' the person r~gistered in the Deeds
Office as the owlier; and
(b) in respect o_f a ~olding described in
parqgraph (b) of \ne said definition the
pei:.,t:m registered cas the holder of the
lf'.'1ise, or allotment;

"gevangenisstraf" betekent, ten aaniien van
-een ovedreding~ gevangenisstraf met of zon·d~r
harde arbeid naar gelang bet vonnisvellend
hof bepaalt;
" •eigenaar" betekent (a) ten opzichte van een bezitting bedoeld
in · paragraaf (a) van de omschrijving
van ''bezitting", de persoon die in het
Registratiekantoor van Akten als de
eigenaar geregistreerd is; en
(b) ten opzichte van een bezitting bedoeld
in paragraaf (b) van de voormelde om •
schrijving de persoon, die als houder
van ·het huurkontrakt of de toekenning
geregistreerd is,
en ten opzi'chte van een buitting bedoeld in
enige zodanige van die paragraven omvat ( '
uitdntkking de wettelike vertegenwoordimkt
lco.sten

Offidele Koeranl, lste Februarie, 1922.
and in respect of a holding described in any
such paragraph, shall include the legal representative of an owner who has died, become
insolvent, is a 1Uinor or of unsound mind or
is otherwise unj:ler disability, and if the owner
be a company in liquidation shall include also
the liquidator thereof;
''.repair" shall, in r_elation to any fence or
ditch or any part thereof, include trimming,
cutting, or in ·any other manner whatever,
putting and maintaining the same in good
order.
Chapter· 1.
DIVIDING FENCES, ADVANCES FOR ERECTION
THEREOF AND CONTRIBUTIONS TOWARDS
COST QF ERECTION.
3. (1) Whenever an owner of a holding (a) desires to erect a dividing fence upon
that holding; ·or
(b) is required, in accordance with the p,rovisions of this Proclamation by another
owner of a holding, to contribute ·to
the costs of a. dividing fence between the
two, holdings; or
(c) is required, in accordance with section
thirty - I hr e e of this Proclamation by
,nofher ow!1er of a holding to conftibl/.le
to the costs of such alterations lo a a'i,.
viding fence as will make it
fence of'
a sup,erior type,

a

such owner shall be entitl\ltl Iv obtain from
lheLand and Ag'ricullural Bank <¾ South Africa
established under the Lanf Bank\Act 1912 of
the Union Parliament a_n: advanc\ to defray
such cost .or centributioni. (as the\case may
be) proviped such cost or c~ntributiqi exceeds
ten poutids.
·
·
~

\

(2) The provisions of the Dipp\ng Tank~. (Advances) .Act 1911\of the Pacl.ia:menl iij the
.Union of Scuth Alfi.ca (Act No. 20 of t911)
as _extended and appjied lo' the Territory of
South-West Africa by tj,e Dipping Tanks (Advances)·· Proclamation '1,920, shall mu ta Ii s
mu t·a n dis ·apply in respect of any such advance or· lo the applicaliop therefor, with the
following modifications:- ·
(a) · The application for the· advance shall be
made to the said Bank and not to the
department,
(b) the advance· shall be made by the sail
Bank and not by the department but shill
only be made upon a certificate of the
department that the terms and conditions
and all other provisions. of the said Dipping Tanks {Advances) Act 1911 of the
Parliament of the Union of South Africa
as extended and applied lo the Territory
of South-West Africa hy the Dipping
Tanks(Advanoes) Proclamation 1920 and
of this Proclamation have been complied
with by the persons concerned.
(c) Every power conferred or duty imposed
by the said Dipping _Tanks (Advances)
Act 1911 as extended and applied lo this
Territory as aforesaid upon the department shall in respect of any such advance
or application therefor, be conferred or
imposed upon the said bank, except that

van een eigenaar, die overleden is, aaoh-ent
geworden is, krankzinnig of ander..z:iils oobekwaam is, en zo 'de eigenaar een maalsr:happij
in likwidatie is, word! daarouder llmk begrepen de likwidaleur daarvan;
"herstelling" omvat, ten aanzien ,-an em. omheining of slool of een gededte daarnn,
het snoeien, snijden of het, op wdke :mdere
wijze ook, in goede sfaat ·brengen of onderhouden daarvan.
Hoofdstuk 1.
iUSSENHElNINOEN, VOORSCHOTTEN TER OPRICHTINO DAARV AN EN BIJDRAOEN TOT KOSTEN VAN OPRICHTINO.
•.
.
3. (1) Wanneer de eigenaar van een bezitting:
(a) een tussenheining op die bezitting ,.·enst
op le. richten; of
·
(b) overeenkomslig de bepalingen nn deze
Proklamatie door een andere eigenaar van
een bezitting aangezegd word! om bij le
dragen tot de kosten van een tussen,
heining tussen de twee bezittingen: of
\
, ( c) overeenkomstig artikel drie en tlertig van
'
deze Proklamatie door een andere ei,,<>enaar van een bezitting aangezegd wordt
om bij le dragen lot de kosten van mdanige veranderingen aan een •tussenheining om van dezelve een heining rnn
een betere soort le maken,
dan ii' die e~enaar gerechtigd om van de
Land en Landbouiv Bank van Zuid Afrika,
opgericht overe~komstig de Land Bank Wet
1912 van het Unie Parlement, een voorschot
ie verkrijgen tot dekking respeklievelik ,·an
die kosten of van die bijdrage, (als 'I geval
inag zijn), mils die kosten of bijdrage tien
pond te boven gaan.
·
(2) De bep,iilinge11 van de Dipbakken (Voorschotlen) ,AV et 1911 van het Parlemenl ,·an de
Uni¢'van Zuid Afrika, (Wet No. 20 van 1911),
zoals
,, . op het Oebied van Zuid-West Afrika
.toegepasl door de Dipbakken (Voorschotten)
· Prok!amatie 1920, zijn mu tat is mu tan.
dis van toepa:ssing ten aanzien van zulk een
voorschol of op de aanvrage daarom, met clP
volgende wijzigingen:
(a) De applikatie voor het voorscnot moet
bij genoeriide Bank gedaan warden en
niet bij het departement;
(b) het voorschot word! .door de Bank ver_slrekt en niet dpor het departement, doch
word! slechts verstrekt tegen een certilikaat van het departemen! dat de betrokken personen aan alle bepalingen en voorwaarden en all¢ andere voorzieningen van
de genoemde Dipbakken (Voorschotten)
Wet 1911 van het Parlement van de
Unie van Zuid Afrika, zoals toegepast
op het Oebied van Zuid-West Afrika door
de Dipbakken (Voorschotten) Prokiamalie
1920 en van deze Proklamatie voldaan
hebben.
(c) ledere bevoegdheid of verplichling door
de genoemde Dipbakken (Voorschotten)
Wet· 1911, zoals toegepast op dit Oebied, aan hel departement verleend of
opgelegd word! ten aanzien van zulk een
voorschot of een aanvrage daarom, aan
de bank opgelegd of verleend, met die
uitzcmdhing, dal de bank geen zodanige
bevoegdheden ka11 uitoefenen betrekkelik de levering of hel vervoer van mate-
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the bank shall not ex"£rcise such powers
relative to the supply •,1r transport of material as the departmi.mt has heretofore
,exercised in respect c•f advances for the
,erection of dip,l-iing tanks;
(d) the maximum period of ten years shall
be substituted for the fnaximum period of
eight years mentioned in sub-section (3)
of section two of the said Dipping Tanks
(Advances) Act 191 t ,}f the Union Parliament as the period 'A:ithin which the advances in respect of t!ividing fences and
interest on such advarires shall be repaid;
( e) contiguous holdings %hall not be aggregated for the purpo§.~ of any su~h advances, as is provided_in sub-section (6) of
section two of the Pipping Tanks (Advances) Act 1911 of the Union Parliament in the case of advances for the
· ·erection of dipping tanks.

4. If any owner has, under this f~rodamation or any
ether law or otherwise, lawfui!y erected a dividing
fence on the boundary lines ,;f his holding in an
area in which contributions towards the cost
thereof are not obiigatory ari d the owner of an
adjoining holding adopts inea,iis whereby such a
fence is rendered of beneficial use to himself either
owner may, in default of. agrft ment, demand that
an assessment be made of th ~ value to each owner
of the fence, regard being l,Iid to the extent 1o
which and the time at whid! the beneficial use
is being or has . been magt-, Such . value shall
be determined as a dispute in accordance with
the provisions of the .Second ::lchedule to this Proclamation, and thereupon it shall be obligatory
upon the owner who has mfUle beneficial use oi
th,e fence to contribute towafds the cost of such
fence in accordance with suqh assessment.

5. (1) Subject to the provisions of this section, contributions towards the co§t of a dividing fence
shall be obligatory in an}· area in which such
contributions a.re declanM obligatory by the
Administrator by notice in the Gazette and
contributions \\.'hen so declared obligatory in
any area,_ shall be madr, as from a date to
be by the said notice fixed.
(2) The Administrator shall declare contributions
to be obligatory in any area· or part o.f such
area wherein a Distrid Council has jurisdiction if such District C9uncil has transmitted
to the Secretary for South-West Africa (a) a certified copy of a resolution passed
by it recommending- that such contributions be so declaretl obligatory; and

(b) proof that the resoh;tion was passed at an
ordinary meeting of the council after the
expiration of such !1otice of intention to
propose the resolution as is required by
the standing rules of procedure of the
· council relating to notice of resolutions;
an<l
(c) proof that the sairl · notice of intention
and the terms of th!: newspapers in which
notices of the coun~H are usually publi,shed
and at least one mtinth prior to the date
when the resolutioi1 was first moved.
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riaal, als het departement v6M deze uitgeoefei,d heeft ten aanzien van voorschotten voor de oprichting van dip·
bakken;

(d) het maximum tijdperk van acht jaren vermeld in sub-artikel (3) van artikel twee
van genoemde Oipbakken (Voorschotten)
Wet 19rt van het Unie Parlement wordt
vervangen door het max'imum tijdperk
van tien jaren bin.nen hetwelk de voorschotten ter ·zake van tussenheiningen met
de renle op zodanige voorscho.tten terugbetaald- moeten worden;
( e) aan elkaar grenzcnde bezittingen word en
voor de dodeinden van zodanige voorschotten niet. als een gerekend, zoals be•
paald door sub-artikel (6) van artikel
twee van de Oipbakken (Voorschotten)
Wet 1911 van het Unie Parlement, in
het geval van vo'orschotten voor de. bouw
van dipbakken.
4. Wanneer een eigenaar ingevolge deze Proklamatie
of een andere wet of anderszins wettig een tussenheining op de _grenslijn ,;an zi-jn bezitting opgericht heeft in een · kring waarin bijdragen tot de
kosten daarvan niet verplichtend zijo, en de eigenaar va·n een aang,:enzende bezitting, middelen
in het werk stelt waardoor zulk een heining hem
tot nuHig gebruik strekt, dan kan ieder van die
eigenaren bij gebreke van overeenkomst verlangen
dat de waarde, die de heining voor iedere eigenaar
heeft, begroot word t, met inachtneming van de
omvang waar in, en de tij.d waarop van de heining nuttig gebruik gemaakt wordt of js_
Die
waarde \\'Ordt beslist als een geschil overeenkomstig de· bepalingen van de tweede Bijlage tot
deze Proklamatie, zullende de e~genaar die nuttig
gebruik gemaakt heeft van de heining daarop ver•
plicht zijn tot de kosten daarvan bij te dragen
overeenkomstig zodanige taksatie.

5. (1) Behoudens de bepalingen van dit artikel zijn
bijdragen tot de kosten van een tussenheining
verplichtend bi_n nen iedere kring, waarin zoclanige bijdragen door de Administrateur door
kennisgeving in de Offici~le Koerarit verplichtetid getekl word en. W anneer bijdragen binnen enige -krii1g alzo verpliclltend gesteld zijn,
moekn dezelve geschieden van af de datum
door bedoelde kennisgeving te warden bepaald.
(2) De Administrateur moet bijdragen verplichtend verklaren binnen elke kring of gedeelte
ervan, waarin een distriktsraad macht heeft,
wanneer zo<lanige dishikts·riiad aan de Sekretaris voor Zuid-West Afrika toegezonden heeft
(a) een gecertificeerd afschrift van een door
de raad aan,genomen besluit, waarbij aanhevolen wordt, . dat zodanige bijdragen
alzo verplichtend verklaard worden; en
(b) bewijs, dat hef besluit · aangenomen wer'"d
op een gewone vergaoering van ·ae raad
na verloop van zodanige kennisgeving van
het voornemen om he·t besluit voor 'te
stellen, als volgens :het reglement van
nrde van d·c raad betrekkelik het kennis
g·even van besluiten vereist is; en
(c) bewijs, dat hedoelde kennisgeving van
voornemen en de bewoording van het
voor te stellen besluit;· bekendgemaakt
waren in de nieuwsbladen, waarin kennisgevingen van de raad gewoonlik geplaatst
worden, en · dat zu!'ks geschiedde ten
minste een maan<l v66r de dag waarop
het besluit het eerst voorgesteid werd.
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(3) Whenever in any district no district council
has jurisdiction but ·the district is divided into
wards the Administrator shall declare contributions to be obligatory in any ward of
that district if the magistrate thereof has transmitted to the Secretary for South-West Africa -

(a) a resolution· passed as hereinafter provided recommending that the said provisions be · declared in force in the said
ward; and
(b) proof that -

(i) the resolution was passed at a meeting convened upon a (vritten request
signed by not less than twelve owners
of holdings in th·e (,,ard; and
(ii) one mqnfh's notice of such meeting
was given by · advertisement in one
or mor,e ne\\'S[Japers circulating in
the ward; a'nd

(iii) the said.:• magistrate presided at such
meeting' and the s'aid resolution \•.ras
duly tfut to the meeting and carried
by a-- majority of the _ownel'S present
or /epresented thereat: Provided that
· net more than one vote shall be
recorded ·iit respecf or any one ·holdfu~
.

(4) Whett'ever any district in which no District
Council has juris'diction is not divided into
wards, the Administrator shall declare · contributions to be obligatory throughout the whole
district if the magistrate thereof transmit to
th-e Secretary 'for South-West Africa a resolution passed at a meeting convened and held
by ohim therein in manner, as nearly as possible, described in sub-section (3).

· 6. (l) Every owner who intends to erect a dividing
fence upon his holding may, if he desires that
the owner of an adjoi1iing holding shall contribute fo the cosl of such fence, ·transmit to
that · owner · written notice dated and. in the
form · as n~arly · as possible set out in the
Fir~t Schedule to this Proclamation, of such
his )11t-eqtion, . and when he transmits such
notice he shall attach thereto the specification
of the dividing fence which he desires tq erect,
togeth~r with _ a s.tatement of the estimated
cost thereof and the proportion of such cost
which he requires such owner to contribute.
(2) If the last mentioned owner fail, within a
period of one.month after the date when the
said notice was . transmitted, to lodge with the
owner who transmitted the notice an objection
thereto, the latter may forthwith rroceed with
the erection of the dividing fence.
(3) If an owner to \\'horn the said notice has been
transmiUed lodge an objection within the said
period and state herein that he desires to
erect a ·.dividing fence of a differat type and
transmit with the objection a specification of
the typ~ ot fence he desires to erect, either
owner may, in default of agreement between
them, claim that the matter shall be determined
as a disput~. in accordance with the provisions
of the Second Schedule to this Proclamation.
(4) The provisions of this section shall apply mu ta tis mu tan dis in respect of a dividing

Wanneer in een of ander distrikt geen distriktsraad macht heeft, doch het · distrikt ·in
wijken verdeeld is, dan moet de Administrateur bijdragen in een wijk van dat distrikt
verplichtend verkla.ren, ,vanneer de magistraat
daarvan aan de Sekretaris voor Zuid-West
Afrika toegezonden h eeft (a) een besluit aangenomen als hieronder
voorzien, aanbevelende om bedoelde bepalingen in die wijk rechtsgeldig te verklaren;
(b) bewijs ( i) dat het besluit aangenomen is in een
vergadering, belegd op een schrifte
lik verzoek getekend door ten minst,
twaalf eigenaars van bezittingen in
· de wijk; en
(ii) dat een maand tevoren door advertentie in een of meer n-i euwsbladen
oinJ9pende in de wijk van die vergade.r:ing kennis gegeven was; en
(iii) dat bedoelde magistraat op die vergadering voorgezeten heeft en dat het
besluit voormeld op de vergadering
behoorlik ter ·stemming _gebracht en
door de meerderheid van de daarop
tegemvoordige of vertegenwoordigde
eigenaars aangenomen werd mits
niet meer dan een stem wordt uitgebracht ter zake van iedere bezitting.
(4) Wanneer een distrikt waarin geen distriktsraad macht heeft; niet in wijken verdeeld is,
dan moet de Adininistrateur bijdragen in het
g~hele distrikt verplichtend verklaren, wanneer de magistraat daar\'an aan de Sekretaris
voor Zuid-W est Afrika een besluit toezendt,
dat aangenomen is, op een ve~gadering daarin
door hem belegd en gehouden, zoveel mogelik op de wijze bedoeld in sub-artikel (3).
6. (1) kdere eigenaar, die \'an plan is een . tussenheining op zijn bezitting op te richten, ka":,
indien hij begeert, dat de eigenaar van een
aangrenzeri-~e bezitting tot de kosten van de
heining zal bijdragen, aan die eigenaar een
schriftelike, gedagtekende _ kennisgeving, zo
na mogelik opgemaakt in de vorm vervat in
de Eerste Bijlage tot deze Proklamatie, van
dat zijn voornemen zenden, onder bijvoeging
van de specifikatie van de- tussenheining, die
hij wenst op te richten en van een opgave
van de vermoedelike kosten daarvan en het
aandeel in die kosten, hetwelk hiJ verlangt
dat door zodanige ei_g enaar bi,igedragen moet
worden.
(2) Wanneer laatstgenoemde eigenaar niet binnen
de tijd van
maand na de datum, \Vaarop
bedoclde kennisgeving verzonden is, bij de
eigenaar, die de kennisgeving zond, daartegen
een beswaarsohrift indient, kan laatstgenoemde
dadelik overgaan tot de oprichting van de
tussenh eining.
(3) Wanneer een eigenaar, aan wie vorenbedoelde
kennisgeving gezonden is, binnen voormelcte·
tijd een bezwaarschrift indient en daarin verklaart, dat hij van fllan is een tussenheining
op "te richten van een andere soort en volgens een met het bezwaarschrift in te zenden
specifikatie, da.rt kan iedere ejgenaar, zo zij
zich onderling niet kunnen verstaan, eisen,
dat de zaak als een gcschil beslist worde
overeenkomstig de bepalingen van de Tweede
Bijlage tot deze Proklamatie.
De bepalingen ,·an dit artikel zijn mu tat is
mu ta n.d is Yan · toepassing ten aanzien van

een
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fence existing at the !c'.ommencement of this
Proclamation or at th!'!. date as from which
contributions become QU!igatory by notice under section f iv e proviYed in either case the
the fence is in good <lrder.
7. If the whereabouts of any ~nvner be unknown or
if he be absent from the Territory of South-West
Africa, the notice mentione,l in the last preceding
section shall be deemed to be duly given (a) when it is given to ~ person generally or
specially authorised by him to be his representative; or (if there be !10 such authorised representative known to the person required
to give the notice),

(b) when it has been puhHshed once in the Gazette and three times 111 a newspaper if any
circulating in, the distri1;t wherein the holding
is situate:
Provided that in the case E]escribed in paragraph
(b) a period of three month,; shall be substituted
for the period of one mor!th prescribed by the
last preceding section as the period within· which
objections shall be lodged or the terms of the
notice shall be complied With.
-.•,.

The cost of publication i.lescribed in paragraph
(b) shall be added · to tht; · contribution towards
the cost of the fence req!iired to he made bv
the owner whose whereabcnHs is unknown or who
is absent from the Territory of So.u th-West Africa.
S. Whenever a holding in afj area in respect of
which a notice is in · forqa under section f iv e
adjoins a holding situated !it another area in respect of which such a m1tice is not in force,
the owner of the last-mentfrrned holding shall be
liable to contribute towards the cost of the dividing
fence between the h:o hol_d tngs, only if he adopts
means ,vhereby the tence le rendered oi beneficial
use to himself.
Chapter

i.

COMPULSORY FENCING TO PREVENT THE
SPREAD Of STOCK DISEASES.
9. For the purpose of preveiiHng the spread of diseases amongst stock, as dt,fined in any law relating to diseases of stock antj notwithstanding anything to the contrary contain1Id in this Proclamation
any
the ~dministrator may dill upon ·the owner
holdmg to e,rect a f~nce alr1ng the whole o r any
part of the ooundanes thereof if the holding be
within an area declared Ul'!der any such law to
be infected o r suspected Of bein<Y infected with
disease. T~e specification:'. qf any ~uch fence shall
determmed by the o~hct;r for the time being
tn control of the Brancll i)f the Administration
of South-\Ves_t A!ri~a dealing with Agriculture. If
the ~•".ner fail w1th1n the Period specified by the
Admm1strator to erect such a fence, the Administrator may cause the samf. to be i:,ech:d· ilY the
department.
·

or

?e

10. (I) ~he costs of any divi r{ing fence erected by
tne ~epa!·tment under . ~his Chapter shall, in
the ~1-~st instance, b_e Cl~frayed out of moneys
specthcally appropnateq out of the revenues
of South-West Africa:
Provided that the lotal cost of an.v such
f~nce .(not exceeding- ti1c cost of an ordinary
~1x mre fence) together with interest at the
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een tussenheiiiing, die bij 'de invoering van
deze Proklamatie of op de datum, van af
welke bijdragen verplichtend worden door kennisgeving overeenkomstig artikel vi j f, bestond, mits in het ene of het andere geval
de heining in goede staat van onderhoud iS'.
7. Wanneer de verblijfplaats van een eigenaar onbekend is of wanneer hij buiten het Oebied van
Zuid-West Afrika zich bevindt, wordt de kennisgeving bedoeld in het voorgaand artikel geacht
behoorlik gedaan te zijn (a) wanneer zij gedaan wordt aan iemand, die
door hem bij algemene of biezondere volmacht als zijn vertegenwoordiger aangesteld
is; of, (zo geen zodanige gemachtigde be·
kend is aan de persoon, die gehouden is
kennis te geven),
(b) wanneer zij gepubliceerd is eenmaal in de
Officiele Koerant en drie maal in een nieuwsblad in omloop in het distrikt waarin de bezitting gelegen is; .
Met dien verstande dat in het in .raragraaf (b)
bedoeld geval het tijdperk van een maano bepaald door het vorlge artikel vervangen wordt
door een tijdperk van drie maanden, binnen h'etwetk hezwaren moeten worden ingediend of aan
de kennisgeving moet wor"llen voldaan.
De kosten van pfiblikatie omschreven in paragraat (b) worden gevoegd bij de bijdragen fot
de kosten van de heini1i g die gedaan moeten worden door de eigenaar wiens verhlijfplaats onbekend is of die zich buiten bet Gebied van ZuidWest Afrika bevindt.
·
8. Wanneer een beiittin,g in een kring, ten aanzien
waarvan ecn ·k ennisgeving van kracht is ingevolge
artikel vi j f, aan cen bezitting grenst, die gelegen is in een andere kring, ten aanzien waarvan
zulk cen kennisgeving niet in werking is, dan
is de eigcnaar van hatstgenoemde bezitting slechts
dan gehouden tot de kosten van de heining tussen
de twee bezittingen hij te dragen, wanneer hij
middelen in het werk stelt, waardoor de heiqing
hem tot nuttig gebruik strekt.
H o o f d s t u k 2.
VERPLICHTING TOT OMHEINlNO TER WERING

VAN DE UITBREIDINO VAN VEEZIEKTEN.
9. Ten einde de uitbreiding tegen te gaan van ziekten onder vee, volgens de omschrijving daarvan
gegeven in de een of andere wet op veeziekten,
en niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen
van deze Proklamatie, kan de Administrateur de
eigenaar van een bezitting aanzeggen mn een omheining op te richten tangs de hele of een gede-elte van de grenslijn daarvan, indien de bezitting gelegen is binnen een kring welke uit
krachte van wlk een wet met ziekte hesmet of
daarvan verdacht verklaard wordt. De specifikatie
van zulk een omheining wordt vastgesteld door de
beambte aan wie ten <lien tijde de kontrole toevertrouwd is van de Afdeling van Landbouw ten
behoeve van de Aclrpinistr~ti~ Yi!n Zuid-West Afrikaj
Wanneer de eige,~aar iri 'gl~eI blijft om binnen
de door de Admi{i_1strateur voorgeschreven tijd zulk
een omheining 'Op · .t¢.· tkhten, dan kan de Administrateur dezelve door het depai-tement doen
oprichten.
10_ (1) De kosten van een tussenheining doo~ het
departement opgericht uit krachte yai1 dit
Hoofdstuk worden in de eerste plaats bestredcn uit middeien bepaaldelik daartoe uit de
Inkomstcn van Zuid-\Y/cst Afrika beschikbaar
gesleld:
Met dien verstande ,dat de gezamenlike
kosten van v.~ik een he:ning (niet te kosten

576

Officiele ,l(oerant, lste februarie. 1922.
rate of six per cent, per annum, shall ·be
repai<l by the owners of the two holdings
diYided by the fence by equal yearly instalments, commencing, as regards both instalments and interest, two years after the fence
is completed, such instalments being so calculated and fixed that the said cost and interest will be wholly repaid within a period
of ten vears · from the date nn which the
first instalment became due:
Provided further that anv amount not
exceeding ten pounds shall become payable immediately after the completion of the fence.
(2) The provision5 of section t h re e of the Dipping Tanks (Advances) Act J911 of the Parliament o·f the Union of Suuth Africa (Act No. 20
of 1 Q11) as ·extended and applied to the Territory of South-West Africa by the Dipping
Tanks (Advances) Proclamation 1920 shall
m u ta t is m u ta n d is he appiied for the
purr,,ose of securing the repayment of the said
costs and payment of the interest aforesaid.

11. (1) In anr case where am· Crown iand has been
fenced under the pro.visions of this Chapter
and has hefore the erection of the fencing,
been leased under the provisions of any law
in•'force ih this Territory, the lessee shall, in
addition to the rent payable under his lease,
pay to the .Administration of South-:West Africa
interest at the rate of six per cent per annum
upon one-half <>f the total cost of the fence
from the date of the completion of such fence,
pro,·ided that the 4essee may, if he so desires,
cancel his lease.

(2) If a lease under anv of the laws referred to
in sub-section (1) con.tain a right of conditional
purchase of the land, then upon that right
being exercised, the conditional purchaser
shall, as from the date on which the purchase
takes effect bewme liable for and shall pay
to the Administration of South-West Africa
from -t_ime to -time as prescribed by this Chapter the instalments due to the Administration
tugether "·ith iriterest a1 the rate in that subsection mentioned. The period between the
date of completion of the fence and the date
\\'hen th~ purchase takes effect shall be
reckuned as part of the time within which
the cost of erection shall be repaid, and the
instalments which shall be payable during that
period shall be added to the purchase price
of the land ,and anr instalments of purchase
pri~e which will ,become due under such terms
of the lease as relate to conditional purchase
of the land shall be increa:;ed accordingly.
12. Whenever the Administration ha_s incurred any costs
i:n respect of the fencing under this Chapter of
any town or commonage lands w'hich are vested
in or controlled h\' anr local authoritr one half
of the cost sh11l be payab-le by such local authority
in manner !i~d• ·by this Chapter.

"13. Nothing in this Chapter, coutained shall be con-

strued_ as preventing a.Hy· person liable thereunder
for any part of the costs of the erection of a
fence from con'trfouting approved material or b.bour or transport towards such cust and any such
contribution shall be set off against the .'.lmpunts
due under this Chapter and the value of the
contribution shall, . in the absence of agreement
be determined as a dispute in accord,ince with
the provision-s of the Sec,md Schedule to this Prodamation .

van een gewone zesdraad heining te boven
gaande) tezamen met rente tegen zes percent
perjaar door de eigenaars, wier twee bezittingen
door de heining gescheiden worden, moeten
worden terugbetaald in gelijke jaarlikse paaiementen, beginnende zowel ten aanzien van
paaiementen als rente twee jaren na:dat. de
heining voltooid is. Die _paaiementen warden
zo berekend en vastgesteld, dat bedoelde kosten en rente geheel terugbetaald zijn binnen
tien jaren na de datum, waarop het eerste
paaiement opeisbaar werd:
Met dien verstande dat · een bed rag van
ten hoogste tien pond on;middelik. na de voltooitng _van de heining betaald moet warden.
(2) De bepalingen van artikel d r i e van de Dipbakken (Voorschotten) Wet, 1911 rnn het
Parlement van de lJnie van Zuid Afrika (Wet
No. 20 van 1911), zoals toegepast op het Gebied vanZuid-West Afrika door de Diphakken
(Voorschotten) Proklamatie 1920, worden mu•
tat is mu tan dis toegepast ten einde de
temgbetaling te verzekeren Yan bedoelde kosten en de voldoening van de rente niormeld.
11. {1) Jn ieder geval waar Kroon land ingevolge de
bepalingen van dit Hoofdstuk omheind is en
v6or de oprichting \·an de heining \'Crhuurd
werd ingevolge de bepalingen \·an een in
dit Gebied geldende wet, mr,et de huurder,
boven en behalve de huur die inge\·olge zijn
huurkontrakt .verschuldigd is, aan de Administratie van Zuid-West Afrika rente beta\en
tegen zes percent per jaar op de helft van
de gezamenlike kosten van de heining van
af de datum \'lln \'Oltooiing van 'die heining,
met dien verstande, dat de huurder des verkiezende zijn huurkontrakt kan ·opheffen.
{2) Wanneer in een huurkontrakt O\'ereenkomstig
een van de wetten bedoeld in suh-artikel (1)
een recht van voonnardelike aankoop van
de grond verleend is, dan is de Yoorwaardelike koper, zo"dra dat recht uitgeoefend wordt,
· gchouden, te rekenen rnn de datum waarop
de koop van kracht \rnrdt, aan de Administratie van Zuid-West Afrika van tijd tot tijd de
vr,lgens dtt Hoofdstuk aan de Administratie
verschuldigde paaiementen te betalen, tezamen
met de rente bedoeld in dat sub-artikel. De
tijd tussen de datum \·an rnltooiing van de
omheining en de datum \\ aarop de koop van
kracht wordt, wordt geteld als deel van de
tijd binnen we\ke de oprichtingskosten terugbetaald moeten worden. De paaiementen die
gedurende dat -tijdvak betaalbaar zijn, warden gevoegd bij de koopprijs van de grond,
zuUende alle paaiementen \·an de koopprijs.
die opeisbaar worden ingevolgc zodanige
paaiem~nten \'an ·het huurkontrakt als betrekking hebben ~p de voorwaardelike 'lankoor
ran de grond, dieno\'erecnknmstig worden Yer
ihoogd.
12. Heeft de Administrateur ko;ten gema:ikt ten aanzien \·an het omheinen ingernlgc dit Hoofdstuk
van stads- nf nn dorpsgronden, hehorende aan
of in het heheer van een plaatselik bestuur, dar.
1noet de helft van de kosten door dat dorp'lhestuur
worden terug-hetaald 0p de wijze ,·oonien in dit
Hoofdstuk.
13. Door h_et bepaaldr do11r dit Hn()tdstuk ,rnrdt een
persoon, die ingewilge daarnn aan3prakelik is voor
een dee! van de oprichtingskosten \·an een om•
heining, niet belet oin goedgekeurd matedaal of
arbeid of transport tot goedmaking van de kosten
bij te dregen. Zodanige bijdrag-~ wordt \:errekend
met de ingevolge dit Hoofdstuk \·erschuidigde bedragen . De ,\·a1rde ·.-an oe hijdnge ~,., ,rdt hij
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14. H a fence erected under this Chap•t er divide the

holdings of adjoining owners, each adjoi•n ing owner
sh-all pay one-half of the amount to be repaid
in accordance with this Chapter of that part of
thf fence dividing those holdings, together with
:he interest aforesaid.

14.

l '>. :--io person shall, whether or not the costs oi
the fence with the interest thereon have been
repaid, remove any fence erected under this C~apter unless he has previously ootained the wntten
permisskm of the department, and, in any proceedings for a contravention of this section, the
burclen of proving that he has previously obtained
SLH:h permission shall lie on the said person.

l 5.

16. The Administrator mav cause fences to be erected -

'

--

la} along or across any road, whether public or
private,

16.
1 b)

along the
holdings,

boundaries or

any

number of

c.nd 1ht cost of an v ience erected under this Sec-

1ion shall be defrayed entirely out of moneys
specifically appro priated out of the revenues of
tht Administratio n of South-West Africa for the
ourr,,oses of this Chapter and no contribution shall
payable-.. by any owner or other person 'in
resped: of the fence:

be ·

Provided that whenever a fence erected under
this Section is no longer required for the purpose
for which it was erected the depar'tment may
sell that fence or any portion thereof, at a price
w be approved by the Administrator, to any person desiring t,o purchast it.

17. If any fence erected under this Chapter or any
gate connected there\vith, be out of repair and
tht> owners on eiiher side fail to repair it, the
department may cause written notice to he served
upon the r,erson or persons liable to pay for.
· the cosf o-r part of the cost of the erection of
tht: fence, to put the fence or the gate (as the
case may be) in repair to the satisfaction of any
person named by the department and within a
time _to be fixed by the notice, and if such fence
or gate be not put into satisfactory repair within
the time so fixed, any person or persons nominated
by th e department in writi~g may execute the
repairs, and the cost thereof shall be added to
and be deemed part of the cost of erection, and
the provisions of this Chapter relating to repayment of the costs of the erection of the fence shall
in all respects apply tQ the repayment and mode
of securing repayment o'f the cos·ts of such repairs.
In any case in \d1ich the service· of such
notice cannot be effected without loss of considerable time, the department may execu·te the repairs
without such notice, and the cost shall be rei::,>Verable from the owner in manner aforesaid.
Ch a p 't er 3.

OFFENCES.
18. Any person \\'ho (a) opens and leaves open or unfastened; or
(,b) finding open on passing through, neglects to

shut and fasten,
a gate in any fence shali be liable on convktion
in the case of a first offence, to a fine not exceeding ten pounds, or, in default of payment,
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17.

georeke van minnelike schikking beslist als ec:n
geschil -0vereenkomstig de bepalingen ,·an de
Tweede Bijlage tot deze Proklamatie.
Wanneer een ingevolge dit Hoofdstuk opgerichte
omheining de bezittingen van aangrenzende eigenaren scheidt, da:n is ieder aangrenzende eigenaar
gehoud.en tot betaling van de helft \'an de o,·ereenkomstig dit Hoofdstuk temg te betalen koste.n
van dat deei van de omheining hetwelk die bezittingen scheidt, tezamen mel voorbedoelde rente.
Nieinand mag· een ingevolge dit Hoofdstuk opgerichte . omheining, - hetzij de koste~ van de
omheining met rente daarop al dan met terughetaald zijn, - verwijderen tenzij hij te voreD
de schriftelike toestemming van het departement
v-erkregen heeft. lngeval van vervolging ter zake
van een overtreding van dit artikel moet de betrokken persoon ,;oormeld _bewijzen, dat hij die
toestemming te voren verkregen heeft.
De Administrateur kan heiningen doen oprichten (a} Jangs of over een weg, hetzij een publieke
of private;
(b) langs de grenzen van enig aantal bezittingen.
De kosten van een ingevolg~ dit artikel opgerichte o mheining worden gcheel bestreden uit
de middelen uit tle lnkomsten van de Adrninistratie van Zuid-West Afrika bepaald~lik voor de doeleinden van dit H oofdstuk beschikbaar gesteld, zullende geen eigenaar of andere persoon gehouden
zijn tot de omheining bij te d ragen:
· Met dien · verstande, dat, zo een omheining
opgericht ingevolge dit artikel, niet meer benodigd
is voor het doe! .waarvoor zij op_gerieht is, het
departement die omheining o.f. enige gedeelte daarvan voor een door de Administrateur goed te
keuren prijs kan verkopen aan wie die omheining
of dat gedeelte rnocht willen kopen.
Wanneer een ingevolge dit Hoofdstµk opgerichte
omheining of een daarmede verbonden hek, hc:rstelling nodig heeft en de eigenaars aan weerskanten verzuimen de herstelling t~ doen, dan kan
het departement o p de persoon of personen, die
aansprakelik zijn .voor de kosten of een dee! \·an
de kosten van oprichting van de · omheining, ten
aanschrijving doen dienen, om de omheining of
het hek onderscheidenlik ten genoegen van een
door het departement genoemde perscion -en binnc:n
een in de aanschrijving gestelde tijd, te·herstellen.
Wordt de omheiniRg of het hek niet op bevredigende wijze binnen de ali.o _g'estelde tijd hersteld,
dan kunnen een of mcer door het departement
schriftelik daartoe aangewei.en personen de herstelling uitvoeren. De kosten van, zodani_g e herstelling worden gevoegd bij, en worden geacht deel
uit te maken van de o prichtingskosten·, zullende
de bepalingen van dit ·Hoofdstuk betr~ffende de
terugbetaling van ·de o prichtingskosteit van de omheining in alle ~pzichten gelden . voor de teru_gbetaling van de kosten van herstelling en de wijze,
waarop die terugbetaling gewaarborgd wo rdt.
lngeval die aanschrijving . niet zonder aanmerkelik tijdverlies kan worden gediend, kan het
departerrient de herstelling doeri zonder de aanschrijving, zullende de kosten · op de · ,vijze voor. m_eld op de eigenaar warden verhaald.
H o o f d s t u k 3.
OVERTREDINOEN.

18. leder die een hek. ip .een orn:heinjng(a) opent en open of onbevestigd_ laat; of
(b) open vindende, hetzelve niet- ·toe~ en vast. maakt na er doorgegaan - te iijn,
,vordt bij veroordeling, in gevaf ·van e:en eerste
overlreding, gestraft met een boete van ten. hoogste
tien pond, of, bij wanbetaling, met· gevangenis-
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to imprisonment for a period not exceeding fourteen days, and in the case of a second or subsequent conviction to a fine not exceeding twenty
pounds · or, in default of payment, to imprisonment for a period not exceeding one month or to
such period of imprisonment without the option of
a ·u-ne.

19. Any person who climbs over or thwugh a fence
or gale without permission oI the owner or lessee
of the land upon which such fence ·is situate
shall be liable on conviction · to a fine . not exceeding ten pounds, or in default of payment, to
imprisonment for a period not exceeding fourteen
days.
·
20. Any person who w11fullr injures or removes any
fence, gate, or other appliance or contrivance forming part or serving the purpose ' thereof, shall be
liable on conviction to a fine not exceeding seventyfive pounds, or, in default of payment, to imprisonment for a period not exceeding six months
or to such imprisonment without the option of
a line.

21. (1) Any person who inadvertently or accidently
injures any fence or gate situate upon a holding or on a public road within a holding,
shall forthwith repair the same, and in the
event of his being unable to do so he shall
forthwith report the injury and inability to
repair . to the owner of the holding and de•
posit or give security for such sum as may
be reasonably i,ufficient to cover the cost of
the repair, ;'lnd the owner shall thereupon on
request give such person an acknowledgment
of the sum deposited or secured.

(2) If any person fail to comply with the requirements of this section he shall be liable
to a fine no·t exceeding ten pounds or, in
default of payment, to imprisonment for a
period not exceeding fourteen days.

straf van ten hoogste veertien dagen, enJ bij een
tweede of verdere overtreding, met een boete van
ten hoogste twintig pond of, bij wanbetaling, met
gevangeniss'traf van ten hoogste een maarid of
ri1e·t die gevangenisstraf zonder de keuze van boete.

19. Ieder die over of door een ornheining of hek
klimi: zonder vergunning van de eigenaar of huurder van de grond waarop de omheining zich bevindt wordt bij veroordeling gestraft met een boete
van hoogstens tien pond of bij waribetaling met
gevangenisstraf van ten hoogste veertien da_gen.
20. Ieder die een omheining, hek of andere daarvan
deel uitmakende of daartoe dienende inrichting
of voorziening opzettelik beschadigt of verwijdert,
wordt bij veroordeling gestraft met boete van vijf
en zeventig pond niet te boven gaande, of ingeval van wanbetaling, met gevangenisstraf van ten
hoogste zes maanden of met die _gevangenisstraf
zonder de keuze van hoete.
21.

(1) leder die door onachtzaamheid of bij ongeluk
een om!heining of hek beschadigt, die zich
bevindt op een bezitting of op een publieke
weg binnen een hezitting, moet darlelik de
schade herstellen. lngeval hij daartoe niet in
staat is, moet hj 'dadelik van de schade en
van zijn onvermogen om dezelve te herstellen kennis geven aan de eigenaar van de
bezitting en een redelik genoegzame som tot
dekking _v an de herstellin_gskosten de~neren
of daarvoor zekerheid stellen. De e1genaar
moet alsdan op verlangen aan die persoon
-een kwitantie geven voor de gedeponeerde
of verzekerde som.
(2) Niet-voldoening aan het bepaalde door dit
artikel wordt gestraft met boete van ten
hoogste tien pond, of ingeval van wanbetaling, met gevangenisstraf veertien dagen niet
te tx-ven gaande.

22. leder die na een omheining of hek beschadigd
te hebben, of zonder vergunning over of door
22. Any · person who, having injured a fence or gate,
een omheining of hek geklommen te zijn, niet
o.r ·1tavi.ng climbed over or through a fence or
op verlangen. van de etgenaar of huurder van de
gate without permission, fails, on request by the
grond waarop ·de omheining of het hek zich ,bethe owner or 'lessee of the land on ·which it is ·
vindt of van een aoor die .. eigenaar of huurder
situate or by some person authorised thereto by
daartoe gemachtigde persoon, ··znn juiste naam en
such owner or Tessee, tb gfve his correct name
adres opgeeft, wordt bij veroordeling gestraft met
and address, shall be liable on conviction to a
·een boete van hoogstens twintig pond, of infine not exceeding' twenty pounds, or, in default
geval van wanbetaling, met gevangenisstraf van
of payment, to imprisonment for a period not
een maand nie·t te boven gaande.
exceeding one month.
23. Ieder· die een bepaling Yan deze Proklamatie, ten
23. Any peb,on . who wilfully fails to comply with,
aanzien waarvan geen straf uitdrukkelik bepaald
o.r who contravenes any pro,;ision of this Prowordt, opzettelik niet ·nakomt of dezelve overclamation in . respect whereof no penalty is extreedt, wordt bij veroordeling gestraft met een
pressly provided shall be liable on conviction to
boete van twintig pon<;i niet te boven gaande, of
a. fine not exceeding twenty pounds or, in deingeval van wanbetaling met gevangenisstraf een
fault of payment, to imprisonment for a period
maand niet te -bovcn gaande.
not exceeding one month.
Hoof d st u k -+.
Ch apter 4.

ALOEMENE EN VERSCHILLE>mE BEPAL!NGEi\l.

OENERAL AND MISCELLANEOUS.
24. (l) An owner shall have the right to fence his
holding or to contribute towards the co5ts of
erecting a dividing fen('e between such holding and any adjoining holding no twithstanding
that such first mentioned holding is subject
to a servitude of grazing or a sen;itude <5f
watering live stock thereon in favour of any
other owner or person whomsoever, provided
that reasonable· means of ingregs and egress
be alk,wed to the live stock of the servitude
holder through suitable and sufficient gates,
and in default of agreement between the O\\'ner

24. (1) Een eigenaar is gereclnigd zijn bezitting te
ombeinen of bij te dragen tot de kosten van
de oprichting van een tussen·heining tussen
die bezitting en een aangrenzendc bczitting
niettegenstaande eerstgenoemde bezitting- on•
derworpen is aan een servituut van weiderecht, of aan een servituut om vee daarop te
laten drinken ten gunste ,·an een andcre eigenaar of persoon Wie ook- mits voor het \'ee
van de servituuthouder redelike middelen Yan
toegang en Liitgang ,·erstrekt worden door
doelmatige en voldoende hekken_! en bij gebreke Yan een minnelike schikking tussen de
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and the servitude holder as -to the suitability
o,r sufficiency ·of the gates·, either of them
may claim that the matter shall be determined as a dispute in accordance with the
provisions · of the Second Schedule to this
Proclamation.

eigenaar en de servituuthouder ten aanzien
van de geschiktheid of genoegzaamheld van
de hekken kan ieder van hen vorderen dat
de zaak als een geschil beslist wordt over•eenkoms·tig de voorzieningen van de Tweede
Bijlage tot deze Proklamatie.

(2) The holder of a servitude of grazing as in
sub-section (1) described shall be liable to
pay to the owner of the holding a fair share
o·f the costs of erection, maintenance, and
r-epair o f the fence proportionate to his inter•est in the grazing rights over the holdinr
and in default of agreement between the own,
and servitude holder as to their respective
shares in the grazing rights either of them
mav claim that the matter shall be determined
as ; disput•e in accordance with the, provisions
of the Second Schedule t() this Proclamation.

(2) De houder van een servituut van weiderecht
a ls voorrneld in sub-artikel (1) is aansprakelik
voor ·de betaling aan de eige1;1aar van de bezitting van -een billik aarideel in de kosten van
opr"ichting, orid-erhoud en herstelling van 'de
h;eining, evenredig met zijn aandeel in de
weiderech-ten over de bezitting, en bij gebreke
van een minnelike schikking tussen de eigenaar
,en de servituufhouder ter zake van hun onderscheiden aandelen in de weiderechten kan
ieder van hen vorderen dat de zaak als een
g•eschil beschouwd word't overeenkomstig de
bepalingen van de Tweede Bijlage tot deze
Proklamati-e.
·

25. Wh-enever, und(;r this Proclamation, two owners
are unable to agree -

25. Wan-n-eer onder deze Proklamatie twee eigenaren
niet kunnen overeenstemmen -

(a) as to the specifications of any dividing fence
pmposed to be erected or altered; or

(a) aangaande de specifikatie van een op te richten of te veranderen tussenheining; of

(b) as to the assessment to be made of the
value to any o,vner of any dividing fence; or

(b) aangaande de schatting te worden gedaan
van de waarde, die een tussenhei'ning voor een
eigenaar 'heeH; of

(c) as to the us e ·\vhich an owner is making of
a dividing fence and. whether such use is
heneficial use aria it so the ex tent to which
the beneficial use is being made; or

(c) aangaande het gebruik, dat eeu eigenaar van
een tussenheining · rnaakt en of zodani_g gebmik al dan niet nuttig is en, zo ja, aangaande de omvang van het nuttig gebruik; of

(d)

as to any other matter in respect of which
a dispute has arisen between the two owners,
the provisiuns set out in the Second Schedule to
thi-s Proclamation shall apply.
26. (1) Whenever any person is convicted by a ma-

gistrat-e's cour t of a contravention of section
t \V -e n t y o r t w e n t y - o n e o1 this Proclamation and it appears that such person has
by that offence caused damage to the owner
or occupier of a holding, the court may, at the
written • request of such owner or occupier
as the case may be, but in the presence of
the convicted person, enquire summarily and
without pleadi.ngs into tbe amo unt of damage
so caused.
(2) Upon proof of such amount the court may
give judgment therefor in favour of such
owner or ocrupier, as "the case may be, and
against the convicted person, an<! such judgment shall be of the same force ari.d effect,
and he executable in the same manner, as if
it has been given in a ·civil action duly instituted before such court: Provided that judgment shall not be given under this section
for a s,um exceeding fifty pounds.
27. If any fence crosses a recognised public road
the O'>Vner concerned shall allow an opening of
not less than fifteen feet across such road and
shall erect and maintain in good order a gate
made o f iron or wood. rn an iron or \vooden frame
S[Janned with wire, phH:ed as near as possible
at right angies to the road and properly fixed
by means of hinges o r pivots to posts erected
for tbe purpose, so
to facilitate th e O[Jening
and dosing of the gate:: ·

as

Pmvided that in an area wnerein a road authority exists such autho rh y shall define the types
and width of gates which mav be erected over
any road:
·

(d) aangaande enige andere zaak waarovor een
g,eschil is ont~taan tussen de twee eigenaten,
dan zijn de bepalingen vervat in de Tweede Bijlage tot deze Proklarnatie van toepassing.

26. (1) W ann-eer een persQ0n door een ·magistraatshof aan een overtreding van artikels twin ti g
·of een en lwintig van deze Proklamatie
sc:huldig verklaard wordt, en het blUkt dat
zodanige persoon schade aan de eigenaar of
be\voner van een hoeve door die misdaad veroorzaakt heef.t, kan het Hof, op het geschreven
verzoek va,n zodanige dgenaal". of bewoner,
respektievelik, doch in de tegenwoordigheid
van de schuldig verklaarde persoon summierlik en zonder pleidooien naar het 'bedrag van
·d•e schade a lzo veroor.zaa'lct oriderzoek jns-t-ellen.
·
·

(2) Op bewijs van zodanig bedrag, kan het Hof
daarvoor uitspraak geven, ten __gunste van zodanige eigenaar of bewoner respektievelik en
tegen de schuldig verklaarde persoon, en zoda.nige uitspraak heeft dezelfde kracht en werking en is o p dezelfde wijze u'itvoerbaar, alsof
zulks in een civiele zaak, behoorlik voor zodanig Hof ingesteld, gegeven was. Met dien
verstande, dat g.e en ~praak, overeenkomstig
dit artikel, voor een som vijftig pond te boven
gaande mag \VOrden gegeven.
27. Kruist een omheining een erkende' publieke weg,
dan moet de eigenaar een doorgang van ten niinste ·
vijftien voet over die weg laten en een jjzeren
of houten hek of een ijzeren. of houten met draad
bespannen raam aanb'rengen, en in :goede staat
van onderhoud houden dat zo na mo_gelik rechthoekig met de weg geplaatst is en behoorlik door
middel van scharnieren of spillen aan daartoe opgerichte palen bevestigd 'is, zodat het open- . en
toemaken van het hek gemakkelik kan geschieden:
Met dien verstande dat 'in een 'kring waarin
een wegautoriteit bestaat, die auto-riteit de soorten en breedte .vaststelt van hekken die over weger,
mo g en worden opg ericht. · ·
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Provided further that nothing in this section
contained shall apply in any area wherein any
road authority lawfully prohibits the erection of
gates across recognised public roads.
28. Whenever under this Proclamation it is necessarv

to determine in respect of the fencing of public
outspans the ownership thereof, the owner shall (a) where the outspan is within the area of jurisdiction of a local auihorit;-, be deemed to
be that localauthority;
·· ·
(b) where the outspan is \\·ithin the area of juris-

diction of a district council, be deemed to
be tha,! district council; and
(C) where the outspan is v,ithin an area in which
no local authority or district council exerci3es
jurisdiction, be deemed to be the Administration of South-West Africa.
29. Any pe-rson ereding any fence ',\-hate\·er on land

oovered with bush may clear the

bush

for

a

distance not exceeding five feet on each siQ.e of

such fence and may remove 3.ny tree standing in
the immediate line of such fence, and the cost of
such clearing shall be deemed to be part of the
cost of erecting \he fence.
30. Where any holding feqced under
is held under lease the owner
during the term rif the lease to
lessee, as from the date when

this Proclamation
shall be entitled
receive from the
such holding be-

oome so fenced, a payment of six per cent per
annum on any sum which such owner has paid

in respect oi the fence.

The o,rner shall have

the same rights in respect of recovering any suCh
payment as he has in law to recover rent due

to him from the lessee, and the lessee shall have
the right to determine the lease, unless the owner's
liabilitv to contribute towards the cost of the
fence -arose from any act of the lessee.

31. (1) lf betweeo mo or more holdings a dividing
line is formed bv a watercourse or a river

(not being of s;ch a nature as to form a
natural harrier for stock) or range of hills,
outcrops of solid rock or kopjes, along which
it is impracticable or inexpedient to erect
a ·tence, the o,wners concerned may agree
upon a fair give-and-·take line as a dividing

line to be fenced in ·accordance with this
Proclamation or in default of such agreement,
any such o,wner mav Claim 'that the rriatter mav
be- determined as a· dispute in accordance with
the provisions of the Second Schedule to this
Proclamation.

.(2) Any give-and-take line .so agreed or determined shall be deemed to be the boundarv
line for the purposes of this Proclamation,
but shall not otherwise affect the titles to
anv Sl)Ch holdings.
32. If any di,·iding fence whatever be out of repair
the owner of each holding separated by the fence
shall be liable for the cost of the repair to the
,extent to which under this Proclamation he 1rnuld
be liable to contribute to the cost of such fence:
and either owner may serve upon lhe other O\Yner

a notice requiring him within a period of one
week to assist in repairing such fence; and if
such other owner fail to comply with the terms
of such notice the owner who has served the
said notice may himself repair it and recover from
the other O\\"ner the proportion 0f the cost of
repair d11e from hirn.

M·et dien verstande voorl:s, dat niets door dit
artikd bepaald van toepassing is in een gebied
waann een wegautoriteit de oprichting van hekken
over erkende openbare wegen wettelik verbiedt.
28. Waar het ingernlge deze Proklamatie nodig is
ten aanzien van het omheinen van publieke uitspannen te bepalen wie de eigenaar daarvan is,

dan wordt(a) wanneer de uitspan binnen he! _gebied van
een p1aatselik bestuur is, dit plaatsetik bestuur
beschouwd de eigenaar te zijn:
(b) wanneer de uitspan binnen het gebied van
een . disiriktsraad is, die distriktsraad beschouwd de eigenaar te zijn; en

(c) wanneer de uitspan binnen een gebied is
waar geen plaatselik bestuur of distriktsraad
macht heeft, als eigenaar beschouwd de Administratie van Zuid-West Afrika.
29. f,eder die een omheining van welke aard ook

op grand opricht, die met bos begroeid is, kan
-een strook van ten hoogste vijf voet aan elke
kant van die omheining v1n die bosjes zuiveren

en kan alle bomen verwijderen, die in de richt~
lijn van de omheining staan. De kosten van die
opruiming maken dee! nit van de oprichtingskosten van de omheining.
30. \X/ordt een ingevolge deze Proklamatie omheinde
bezit!ing gehouden uit krachte van een hnurkontrakt dan is ·de eigenaar gerechtigd gedurende
de huurtermijn, te rekenen van de datum waarop
hd betrokken eigendom alzo omheind werd, betaling te vorderen van zes percent per jaar qp
de som welke de eigenaar ten aanZien van de
omheining betaald heeft. Die eigenaar heeft !er
zake van de invordering van zulk een schuld dezelfde rechten, die hem· rechtens toekomen in verband met de invorderingen van de door de huurder verschuldigde huurgelden en heeft de huurder
het recht het huurkontrakt te eindigen tenzij de
v,erplichting van de eigenaar om tot de kosten van
de heining bij te dragen voortsproot uit een handeling van de huurder.
31. (1) Wanneer tussen twee oi meer bezittingen een
grenslijn gevormd wordt door een waterloop
of rivier (niet iijnde van zodanige aard, dal
daardoor een natuurlike ,:reewerin_g gevormd
wordt) of door gebergte, rotsachtige verhevenheden of kopjes, langs welke het ondoenlik
of ondienstig is een omheining op te richten,
dan kunnen de betrokken eigenaren iich verstaan omtrent een billike akkoordlijn, die als
grens!ijn overeenkomstig deze Proklamatie
omheind zal worden. Bij gebreke van zulk
een overeenkomst, kan iedere eigenaar vorderen dat de zaak als een geschil beslist
word! overeenkomstig de b~patingen van de
Tweede Bij!age tot deze Proklamatie.
(2) Een alzo goedgekeurde of ,·astgestelde akkoordliin word! rnor de doeleinden van deze
Proklamatie gehouden voor de grenslijn, <loch
heel! overigens geen invloed oo he! eigendomsrecht van die bezittingen.
32. Wa-nneer een 'tussenheining-, van welkc aard ook.
herstelling nodig hee!t, dan is de eigenaar van
1edere door de heining gescheiden bezitting aansprakelik voor de herstellingskosten in dezelfde
mate waarin hij ingevolge deze Proklamatie gehouden zou ziin om tot de kosten van die heining
bij t,e dragen. · Ieder eigenaar kan de andere eige~
naar aansr:hrijven om binnen een ,,·eek hehulpzaam le zijn bij lie! herstellen van die omheining.
Bij niet-voldoenini aan die aanschrijving, kan de
eigenaar die bedoe!de aanschrijving gediend heeft
lelf de ombeit1ing herstellen en op de ande!e
eigenaar hel door i:leze •:erschuldigde aandeel in
de kosten vernalen.
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· 33. Any owner of a holding separated by a dividing
fence shall have the right at any time so to
alter the fence as to make it a fence -of · a superior type; P_rovided that the owner of the adjoining holding separated by the fence shall not
he liable to contribute to th e alteration unless
· or until he derives benefici1;1! use from the type
oi th e fence as altered. Tile provisions of the
next succeeding section sh-all g_j:iply mu tat is mu tan ct is as if· the alteration \\•ere an erection or
rt:pair of the fence.
34. Any person erecting or repairi/)g any dividing fence
v,rhatever, whether erected un~er this Proclamation
or otherwise, ghall for himself, his servants, implements, materials, animals and vehicles have at
·all times access to any -prop~rty for the purpose
oi carrying out th•e work re~sonably required for
the erection or repair:

Provided that nothing in this section contained
shall be construed as authoris ing the entry, without th-e consent of the occu~i!Jtt, upon land under
cuitivation or on a ganlen, Jji~ntation, or pleasure
ground, or the cutting down 1 lopping, or injury
of any fruit tree, ornamentin trees, or shrubs.
35. For the purpose of inspe~tiot!, ~al~ation, or survey, or of carrying out any M the provisions of
this Proclamation, any persn11 authorised by the
department or any person apnointed or nominated
to determine a- dispute · in ~£cordance with the
Second Schedule to this P ro~•iamation may enter
upon any land and value, il'!~asure, survey, take
grades and levels, fell trees, cut fences~ and do
other acts necessary, for- such purposes:

an

Provided th-at all damage caused bv the exercise of the powers of this §ection shall as far
as possible, be repaired, and s~, far as the repair
of damage is not possible th~ v!Nf. \•1-,.,reof shall
be paid to the owner, and s hall, 'h¥ \\_~"Hit of
agreement, be determined a;; a dispute .
:iccord!a.nce with the prov1sions ol the said Sect,.,_
Schedule.

36.. If any civil proceedings be triken under this Proclamation against a iessee f<Jr which the owner
woul~ ultimately incur any liability, the lessor
may intervene ~nd _defen1 s~th proceedings, and
any de-fence. which 1s available to the lessee shalJ
b,e available to the owner in addition to any
oth;er available defence.

37. The magistrate's court of the district in which
the defen~ant in ~ny civil priJceedings under this
Proclamation resides shall have jurisdiction to
entertain s_uch proceeding~ a ri d g~ve judgmen\;lp_r
the ~mount claimed, notw1ths!andmg that the_ptoceedmgs or amount claimed i_§ under the la\Y\Q'f.
lating to magistrates' courts, !")Utside the otdiriary
jurisdiction of such courts.
·
~~- ,,(f:.),

.
'
k
.
~J,;A -J:~\
38. N
• O O\\:ner or OCCUJ?Ier ot a ttblding _
s ~a~~~r~~td
liable _m damages m respect ?f. an mJ~f.Yt.>fJU:lSed
to any person or . to a_ny property by WS{ifrp.erson
or property commg m contftd with ~
:Jenee;
Provided th~t the injury has hot be~ •~~ioned
by t~e neghg~ce of ~uc~ _o\vner 9!,R:,~~ier in
erecting, altermg, mamtammg or -: .
the
fence.
,,__. :,· ·.

Wg
i

39. N()thing in this Proclamatior~ c
construed as affecting any att
quii,ed prior to the comme1we; · ·
clamation under any contract-, ·
mr-nt n1acte between any i~
between the owners of adjOi§ll
to dividing- fences.

shall be
right ac!' this Pro. :, or agree: lessee, or
. ngs relative

33. leder eigenaar van- een door -een . tussenheining
gescheiden bezitting, heeft te alien tijde het recht
om door het -aanbrengen van veran-derif_!g-en van
de heining een heining van een bet-ere soort te
maken: Met dien verstande dat de eigenaar van
de aangrenzende, · door de heining gescheiden bezitting, niet verplicht is tot de verandering bij te
dragen, tenzij of totdat hij van de alzo veranderde
soort van heining nuttig gebruik heeft. De bepalingen van het volgend artikel zijn mu ta tis
m uf and is van toepassing alsof de verandering
een oprichting -of herstelling van de heining :was.
34. leder die een tussenheining van welke aard ook,
ingevolge deze Proklamatie of anderszins oprichi
of herstelt, heeft te alien tijde voor zichzelf, zijn
bedienden, gereedschappen, materialen, dieren en
voortuigen toegang ·tot enige grond ten einde het
werk uit te voeren, dat redelikenvijze vereist is
voor de o prichting of herstelling:
Met dien verstande dat door dit artikel geen
r-echt verleend wordt om, zonder de toestemming
van de gebmiker, gro nd. te betreden, die onder
bebouwing is, of een tuin, plantage, of ontspanningsterrein, of om vruchtbomen, sierbo men- of
plan ten om te hakken, af te sQ.ijden of . te beschadigen.
35. Ter bezichtiging, waardering of opmeting of ter
uitvoering van de bepalingen van deze Proklamatie, kan ieman<i, die door het depar1:ement daar•
toe aangewezen is1 of enig · _pel'S6on aangesteld
o f henoemd om een geschil overeenkomstig de
Tweede Bijlage .tot deze Proklamatie te beslissen,
enige grond betreden en waarderin_gen, metingen, opmetingen, waterpass ingen doen, bomen vellen,
o mheiningen kappen en alle andere daarvoor benodigde handelingen verrichten:
Met dien verstande dat alle schade, door de
uitoefening van de bevoegdheden onder dit artikel veroorzaakt, zover doenlik hersteld en, voor
zover herstel van schade niet inogelik is, de waarde
daarvan aan 'de e"igenaar vergoed worde. 'Die
\Vaarde wordt bij gebreke van minnelike schikking,
als een geschil beslist overeenkomstig de bepalingen van bedoelde Tweede Bijlage.
36'. !';I!\,. ~lke civiele zaak, die ingevolge deze Prokla~matie tegen een huurder ingesteld wordt en waar•
uit voor de eige11aar ten slotte een verbintenis
zou ontstaan, kan de ve-rhuurder tussenkomen en
als v-enveerder in die zaak optreden, zullende hij
naast andere geldige verweerrtt1ddelen · zich ku.nnen
bedienen van alle verweermiddelen, die aan de
huurder toekomen.
37. Het magistraatshof van het distrikt, waarin de
verweerder in een civiele zaak onder deze Proklamatie woont, is b.evoegd ketmis te nemen van
di-e zaak en vonnis te geven voor hef gevorderd
bed-rag, niettegenstaande het geding of het _.gevorderd bedra.g fagevolge de wet op m~istraatshoven aan de gewone rechtsmacht van die hoven
onttrokken is.
38. Geen eigenaar of bewoner van een bezitting kan
voor ~chadevergoeding worden aangesproken wegens letsel aan een persoon of schade aan enig
goed toegebracht, doordat die persoon or dat goed
met een omheining in aanraking 'kwam, mits het
letsel of de schade nid veroorzaakt wer·d door
de nalatigheid van die eigenaar of gebruiker bij
d-e oprichting, verandering, instandhoouding of
herstelling van de omheining.
39. Niets in deze Proklamatie zal beschouwd worden
de handelingen of rechten te heinvloeden die v66r
de invoering van deze Proklamatie verricht of
verkregen werden ingevolge een kontrakt, beding
of over-eenkomst ten aanzien vari- tussenheiningen
aangegaan tussen een verhuurder en huur-der -of
tussen de eigenaren van aangrenzende bezittingen.

Officiele Koerant, Isle Februarie, 1922.

582

40. Nu right conferred nor any obligation or duty

imposed by this Proclamation on an owner or
lessee shall, if the Administration of South-West
'Africa or the Railway Administration (by which
,expression is meant the authority for the control
and management of the railways, ports and harbours of the Union of South Africa as established
,under the South Africa Act 1909 of the Union
Parliament or any amendment thereof) be the
owner or lessee ol a holding, whether by regisiration or otherwise_, belong to or be binding
upon them respectively.
41. This Proclamation may be cited for all purposes
as th:e "Fencing Proclamation 1921 ", and shall come
into operation on a date to be fixed by the Administrator by notice in the Gazette.
GOD SAVE THE KING.
Given under my hand and seal at Swakopmund
this 1st day of December, 1921.
GIJS. R HOFMEYR,
Ad n1inistrator.

40. Geen recht of verplichting door 'h,ze Proklama.tie
toegekend of opgelegd aan een ~igenaar of huur,der, zal toekomen of verbmderm zijn voor de
,Administratie van Zuid-West Afrika of de Administratie van Spoorwegen (dor1f welke uitdrnkking bedoeld is de autoriteit n, 0 r de kontrole
,en het bestuur van de spoorwegQh en havens van
de Unie van Zuid Afrika, zoal~ ingesteld over.eenkomstig de Zuid Afrika Wet 1909 van hel
Unie Parlement, of enige wijziging daarvan) indien
deze e1genaren of huurders ZIJn Van een bezitting
hetzij door registratie of ander§Z:ins.
41. Deze Proklamatie kan voor alle doeleinden aangehaald warden als de Omheinings Proklamatie
1921 en treed! m werkmg op ee1; datum door de
Administrateur door kennisgevint in de' Officiele
Koerant te worden bekend gem-aakt.
GOD BEHOEDE DE KONJNO.
Gegeven orider mijn hand en 'eger te Swakopmund op deze lste dag van Decemt,er 1921.
GIJS. R. H<JFMEYR,
Administrateur.
EERSTE BIJLAGE

FIRST SCHEDULE
To.
Owner
Agent for the :/l!'wner of farm
Address .
No tic e of int en Ii o n to fence.
Take notice in terms of section six of the Fencing
Proclamation 1921, that I desire to have a fence erected along the boundary line of my farm .
. No. . . and your farm ,
No. . . The work will be commenced on or about
the .
day of . . . .
. 19 .
.in accordance with the specification hereunder appended, and I request that you will inform me whether
jt is your intention to contribute either labour or
riiiaterial, or both, towards this fencing.
If no reply or objection to the proposed ;di~rfication reaches me within one month aftet-. tL:. .iate
,,f this notice the work will be proceeded with iri the
usual manner,
(Signature)
Date .
Own-er

Aan .
Eigenaar
Agent van de eigenaar van plaats
Adres
Kennisgeving van voornem0:n om te omhe in en.
Gelieve overeenkomstig artikel , es van de Omheinings,· Proklamatie 1921 kennis it nemen dat ik
een ornheining langs de grenslijn van mij~ plaats
. No. . . en 1_.!w plaats . . .
. No. . . '>Yens op le 'ichten. Het werk
zal op ot {)ms tr eeks de . . . . . dag van . . . .
. . . . _ _t r ·_, • . word en bnqonnen overeenkomstieJtaande specifikatie en ik verzoek u mij
-q) 1lC '"ct d \
·
. .
.
te .d,f._-1-,ile. e e en D f u_ \Oorneme:1~
15 \'OOr die om··"- arbe1d of maternal of beu:t,, bij te dragen.
Indien geen antwnord of bezv,-_!:i_ar tegen onderstaande specifikatie _mij ter hand 1,,,rnt binnen een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving, zal.
op de gewone wijze met het w_efk v:orden voortgegaan.
Datum
(Handtekening)
Eigenaar

-~~·_1:

Agent fot

Agent voor
Sp e c if i k at i e.

SPECIFICATION.
(1) Height of fence
feet
inches;
(2) No. of wires: barbed,
No. of wires: plain.,
(3) Distance apart of wires in inches from ground
upwards.
(4) Nature of straining posts.
(5) Distance apart of straining posts,
ya"rds.
(6) Nature of standards,
(i.e.) Stone poles, icon standards, . lbs, wooden
posfs (minimum diameter in inches) etc.
(7) Distance apart of standards,
yards.
.(8) Nature of droppers.
(9) Distance apart of droppers,
feet.
(10) No. of gates single.
No. of gates double.
(11) Remarks: If necessary further explaining construction of fence, etc.
(12) Length of proposed fence,
yards.
(13) Estimated cost, including erection, £

Owner
Agent for

(IJ Hoogte rnn omheining.
-~~

Yt ..

. dm.

Aantal dradoo: Steekdraad.
-&lq , Aantal draden: Oladdedraad.
~•()fstantie tussen de draden; \-~n de grand naar
'(l•nilil>oven_
·
(~ Ali.rd van spanningspalen.
($}- .. · tand tussen de spanningsp,:,Jen,
yards,
(inJ·: · van standaards,
':!'!ii
steenpalen, ijzer-standaar§s.
lbs. houlen (minimum doorsnedo m duimen) enz.
tu3sen de standaards:
(7).
yards.
( 8) .
n afleiders.
~ van afleiders,
(9)
· kken: Enkele .
(10 A
ken: Dubbele.
Aa
(11) Aa
Indien nndig_ \·erder duideiik
mak
konstruktie ,;.an
heining enz.
,oorg_estel_de ornhe!fling , . . yards.
(12) Len
(13) Beraa ·
en ms!mtende Of?fichting, £

en:-

de
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SECOND SQil;DULE.

(1) Each owner who -is a f1arty · to the dispute may
serve on the other owner a notice in writing
stating that he desire§ the matter in dispute to
be determined by a ti rJ ard appointed in accordance with and having the powers set out in
this Schedule.

TWEEDE BIJLAOE.

(1) led ere eigenaar die een partij s tot . een~
_,_~
. Jt~9~it.
kan op de a_ndere eigenaar een sc_
~:~ijff¼ ~~Jf~l!lit. nisgeving d1ene!1, . meldende. _
v _~
-.: ~~.µ.;;..;. .e~ :p:?aak
waarover geschll 1s, besle~~r~•,f~)lebhen
door een raad aanl?;e~~.tdj,-D'.~~~i§pshg
en dezelfde -t.echten -il~b)~n~.::'i ls·· m deze B11lage
·· · ., :.
. / ·· ·•· ·: ·
.i

0

m~!,

· t~~fi; ledcn, niet verwant
€J.fArati' de artijen, benoemd zoals
'af;t beiijJ.tii 'enzij dat d~ _twee eige-

(2) The board shall consi§t of three members, not
being related to .any gf the parties, appointed
as in this Schedule i'irovided, unless the two
owners mutually agre e that one person shall
determine the -matter and further agree as -to
who that one person shall be. That person shall
have all the powers b_v this Schedule conferred
upon the board.
·

erling ov: '
, men dat een pe_rsoo.n
beslist en
: ,vereenkomen w1e die
hi iijn.
n heeft alle bevoegd.1.Ei•o:•f,>or deze Bijl ·
de raad toegekend.

Die- ·

·

reenkomst ben,>emt
en veertien dagen
' eldc kennisgeving
aad en doet aa_JJ
"' g van de ria-iim
de per~oon.

(3) In default of such agrJ.e'ement each such owner
shall, within fourteen §ays after the date of the
notice aforesaid, nominate one person as a member of the boarp and §hall transmit to the other
owner the name and address of the person so
nominated.

· geze~d tijdperk
verzuimd heeft
n kan de . an-

(4)

t waarin de
", of, indien de

(a)

7 ' "'"

-

-.::

7J ' (b) de magistraat -- -tvierr-s
(b) the magistrate whi1 se seat of magistracyis
; _~t~..
naastc bij de plaats is die het middelpunt
nearest to the place which would be _the . lf:
..~;:lp!
_,•,..
vormt van de voorgestelde tussenheining,
central point of the proposed dividing f ~
'" ~
.
.
.
~nlA
•terzoeken dadelik een lid_ van de raad te heto app?mt forthwith 3. membe_r of the ~lJ .. ~e&!~emen om te 1handelen m plaats van de perto act m place of the person who shoulcb~v~
\ \soon die aar:igesteld had moeten worden door
been appointed by tht;: defaulting owner. llre
· : &e eigenaar die in gebrekc is. De gezegde masaid magistrate shall frMhwith comply with that ·,n*i
·•.•·. !ltraat V{)ldoet zonder versuim aan dit verzoek.
request.
., ..
· .
.
.
..
1sgev111g van benoemmg wordt dadenk door
·
. ,
(5) Notice of appointment shall forthwith be trans•:..~
· enaar, of de magistraat, die betioemt (zomitted by the appointi11g owner or appointing
geval moge iijn) aan ieder benoemd lid
magistrate (as the case mav be) to each member
. eg-d toegezonden en de twee zo beappointed as aforesait( and the two mem'bers
'½
benoemen 'binnen veertien dagen
so appointed shall, Within fourteen days after
·ta ._zulke kennisgeving van henoethe date of s'L1ch notice r,f appointment, nominate
· · oon als lid van de raad.
a third person to be a member of the board.

~r-

(6) If at the expiry of tht last-mentioned period of
fourteen days the said two members have made
default in agreeing Ufio n a third member, the
magistrate aforesaid si1a11 at the request of either
owner, appoint a thirg ~ember. Notice of the
appointment shall forthwith be transmitt~ to
the third member by o ne or other of the appointing owners or by lhe appointing magistrate
(as the case may be).

(6)

(7) '_fhe ?Oard shall _pw~~et! to d_etermine the mat~er
m dispute as ti?.fh,:~~. possible after the third
member has re~e1veq !'\1;; notice of appointment.

(7) De raad beslist aangaande de zaak waar omtrent
geschil is zo spoedig mogelik hadat het derde
lid zijn kennisgeving van benoeming heeft ontvangen.

(8) The third m-e'thbe(:~~ll be chairman of the board
and shaff
· R":'' ~h_,meetings of the board.

(8) Het derde lid is voorzitter van de raad en roept
alle vergaderingen van ae raa:d bijeen.

(9)

(9) De raad is bernegd getuigen op te roepen en
te verhoren, getuigen de eed af te nemen 1 het inleveren van stukken en dokumenten te vorderen,
en een bezitting of een aangrenzende bezittiug
te betreden en te ·bezichtigen, rriet het doel om
'het geschil te beslechten .

, .-I .
. .,lOlf-. l'1
~

.et besluit van -de meerderheid van de raa'd
· e uitspraak Yan de raad en is voor beide
· n bindend .
... p:-
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(11) The boar-d shall have power to award to either

(11) De raad is bevn~ud aan een eigenaar tegen de

owner as against the other owner the costs
and incia.ental to the determinati9n of the
duding the · reasonable remuneration of
·t re by the board, not exceeding one
.. or e·ach member for such renditure.

andere de kostc!i"' van en veroorzaakt door het
uitwijzen van, d\l zaak toe te wijzen, met inbegrip van redeli¼l:> beloning en uitgave van de
raad, niet een .Bond per dag voor elk lid te
bo~en gaan~e tl;;n o_pzichte van zodanige belo111ng en mtga\:l:'..

' ··-~ ·-t'.:.:-!:~~~

-·. .. , ..

··:f.~

( 12) Een besluit \·ai; de raad alsmede een besluit

(12) Any

omtrent kosten ~an op dezelfde wijze en ·door
dezelfde persom:n uitgevoerd worden als een tiitsprak of order Van het magistraatshof van het
distrikt.

,. ~

-~ j

l( t J) Voor het uitocf%en van de bevoegdheden van
de raad alsook 1\'! n opzichte van getuige gelden,
is de wet op miio-istraatshoven mu t at is m u •
tan dis van t011p~ssing, hehoudens waar tegenovergestelde benalingen door 'deze Bijlage op·
gelegd zijn.

For the purp
powers of 'th
of allowances·
being in for
. shall, !lave y./in · thi•s Sch
(14) Any costs .:

( 14) Kosten door de raad toegewezen, worden op ver-

by the hoard may'·

zoek van de eig~naar tegen \\~ic de toewijzing
gemaakt \Vordt,· getakseerd door de klerk van
het magistraabiirif van het distrikt, overeen·
komstig de d<1arh1 geldendc wet op magistraatshoven.

.: the owner against ,
·c. e ·
the re. ·
by the clerk of the ma · . . t_ts-~
award wa
. ·d, in accordance With '. 't 1~- ·
court of ·
in fon.:e
:;, : ~' relating to magistrates' '\:~,: ~· ·.. .
1:t.)_

or;

0

[

••

·_-~ -l.:;...

t\~,
:r·.

•i~~iff1t:,;,_.,faw,
.

1 vau

1,,22.J

ijlMt

. .
.
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NADEMAAL het i,venselik is de Proklamatie van
WHERE_A~ it is expedient to amend r_roc am-~-~ ¢.. ' ?dministrateur vari het Protektoraat van Zuid-West
of the ~dmm1strator of th~ ~rotector~tc. of Sp~ .'· .... iik-a, gedateerd de ftcht en twintigste dag van Mei
.Wes! Afnca dat~~ th~ _twenty~e1-ghth d~f of ~ a \ . ~: . - ~ met betrekking fot Municipaliteiten genoemd de
relatm?" to M;;1n,1,c1pahhes, entitled th e Mumcigt/"'. :· .:_~cipale Proklam& tie, 1920", te wijzigen.
clamahon 19.l0 .
_. • ·c- • : • •. .,;,.
ZOO IS HET, 1:!at ik onder en krachtens de
NOW THEREFORE under and by virt'· ' ... ~ macht mij verleend, hlcrmede rmklameer, verklaar en
powers in me vested I do hereby proclai~e bekend maak, als V'lig-t:-·

and make kn,,wn as follows:-

•
· · ,.

'

1. In this Proclamation 'the ex pres_si(_!. : . . . . ·,·:·:Ocipar Proclamation" means the '~M . · . , . rocla.
, ,, m ~ ~
_.
mation, ,.1920'·' .
-~~ •r •/ « ~ •i''1iril
~
;pat' Pro2.
. - -~ ··. . · . . ' . ealed and
•· by ~ubstituted there.~. J·:•
W
. ·.· n·'

"lite..

·· · '" '·

l. "Hoofdprokla1nalic'' betekent in deze Proklamatie

de "Municira le Prnklamatie 1920".
2. Artikels twee en i:frie van de hi>ofdprnklama tie zul-

ten zijn en 1;ij11 hierbij herrnepen en hct eerste
hoofdstuk van de,i;: word in de plaats ervan gestcld. ·
H r; ofdst11k I.
i HLEIDING.

I.

PREUMlNARY.
3. Every Municipality referred to i.n section '.> _n e _of

the principal Proclamation as being a Mu111c1pal!ty
to which that Proclamation applies shall be deemed
·to have been established under this chapter, and
the new Council when consistituted in accordance
with the provisions hereof, shall be deemed ~o
be the successor for all purposes of the nld Council.
THE CONSTlTUTION OF MUNIClf>ALITlES.
4_ (1)

3. ledere MunidpaHtcit waarnaar in artikel e en van

~de hoofdproklama.Hc Yerwezen wordt als 'n Munici•
paliteit waarop die Proklamatie van toepassing
rs' zal geacht WC•i·den ingevolge dit hoofdstuk gesti:cht k zijn eri za! de nieuwe Raad \\'anneer
samengesteld ovei•eenkomsti.g de bepalingen hiervan voor ~)l·e dfitile.~·
.. : ~~- e_ acht worden de opvolger te Z!IJn va 11 de{ ·.<.
aad.
'

.

t

.: . ' •' j

·.

·.;t ·, ... : : ~ .·\;.

DE INST[,}LUNU VAN''··-~ ~AL1TElTE :"\.

4. (1)

' · nicipaliteit, ter
· · .ieningen van
r haar naam,
te Munici·, .r de Adlde Offic
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in

by such name be capable
law of suing and
being sued, of pu.rchasi.ng, holdin.g an.di alienatinc, land, and of doing and performing such
other acts and things . as bodies corporate
may by law do and perform subject to the
provisions of the principal Proclamation.
(2) Anv summons or notice or anv writ or other
process at law required to be served upon
the Municipality may be served by being given
personally to the Town Clerk or left at the
Municipal offices.
5. Every Municipality, subject to the provisions of
this and the principal Proclamation, shall be governed by a council composed of such number
of councillors as the Administrator may in respect
of each municipality determin!!, one half of the
members of which shall be elected as hereinafter
provided and one half nominated by the Administrator. All acts 9f the council shall be deemed
to be acts of th•e Municipality.

6. Whenever the number of councillors for any municipality is determined under the provisions of this
Proclamation such number shall be not less than
six nor more than twelve, and in case such municipality is divided into wards th-e total number
of councillors returned for such wards shall not
exceed one half of the total number of councillors
determined upon by the Administrator in accordance with the preceding section.
7. Subject to th•e provisions of this Proclamation the
Administra.tor may from time to time by notice
in the Gazette exercise all or any of the powers
following:(a) Establish new municipalities in each case assigning a name and prescribing and defining
the boundaries;
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zijn om zowel in rechten te. vervolgen ·als in
rechten a~ngespro ken te warden, om land tt
kopen, te bezitten en le vervreemden en al
zulke handelingen .en dingen te doen en te
volvoeren als ingelijfde lichamen volgens wet
doen . en volvoeren mogen, onderworpen aan
de voorzieningen van de hoofdproklamatie.
(2) D~gvaardingen ot kennisgevfogen of lastbrieven
of enig wetsprnces welke op de Municipaliteit
gediend moeten worden kunnen gediend wor•
den . door dezelve persoonlik aan de ·Stadskl·erk · of bij de Municipale kantoren af te
geven.

5. Onderworpen aan de voorzieningen van deze en
de hoofdproklamatie, zal iedere Municipaliteit bestuur"d worden door een r&ad, die uit zoveer raadsleden zal bestaan als de Administrateur voor iedere
Municipaliteit zal vaststellen; de helft van de )eden
van deze raa·d zal gekozen worden zoals hierin
later voorzien wordt, en de helft zal door de
Administrateur benoemd worden. De handelingen
van de raad zuUen beschouwd worden te zijn
de handelingen van de Municipaliteit.

6. Wann•eer het aantal raadsleden voor een municipaliteit in wijken vcrdeeld is zal bet aantal raadsleden dat voor zodanige wijken gekozen wordt
niet meer dan de helft bedragen van bet aantal
raadsleden door de Administrateur overeenkomstig
het voorafgaande artikel vastgesteld.
7. Behoudens de bepalingen dezer Proklamatie kan
d.e Administrateur van tijd tot tijd door kennisgeving· in de staatsko~rant · alle of enige der volgende _bevoegdheden uitoefenen.

(a) Nicuwe municipalitdien stichten, in ieder geval cen naam ge,:en en de grenzen voorschrijven · en vaststellen.

(b) Alter - by way of extension or contraction and re-define the boundaries of any municipality;

(b) Veranderen -· door uiitbreiding of inkrimping
en c1p nieuw vaststel!ing van grenzen van
enige municipaliteit.

(c) Unite any two or more villages which form
one continuous area, so as to form one municipality;

(c) Twee of meer dorpen werke een doorlopend
g~hjed vormen verenigen teneinde e en municij:ia~l~t te vorrnen.

(d) Sub-divide or re-subdivide any municipality
into any number of wards not exceeding three
and assign the number of councillors to be
elected for each ward;

(d) Een municipaliteit in zeker wijken, doch niet
mee:11 • dan 3, verdelen eh weder verdelen, en
het aa·n tal raadsleden vaststellen dat voor
iedere wijk gekozen. moet worden.

(e) Abolish any municipality, alter the boundaries
thereof or abolish the sub-divisions existing
therein;

(e) Een munidpaliteit o pheffen, de grenzen daarvan verandercn· of de daarin bestaande onder•
verdelingen afschaff~n.

( f) Alter the number of councillors assigned to
any municipality;

( f) H,et aantal raadsleden toegewezen aan een
municipaliteit veranderen.

(g) Alter and adjust the boundaries of adjoining

(g) De g.r enzen van aangrenzende municipaliteiten veranderen en alte: kwesties voortspruitende uit zulke verandering ei1 regeling beslissen.
·

municipalities and determine any questions
arising out of such alteration and adjustml!nt;
(h) Sever any portion of a municipality from the

municipality cif which it fonns a part, or annex
the same to any other municipality with which
it forms one continuous area ; and from time
to time make such apportionments of property, rights and liabilities and give such directions with regard to olhl!r matters as may
appear to him to be necessary, expedient and
equitable.

(h) Een gedeelte van de muni-cipaliteit afscheiden van de municipaliteit waarvan het deet
ui-tmaakt of het met een andere municipaliteit
waarmede hl!t een doorlopend gebied uitmaakt verenigen en van tijd tot tijd zodanige
verdeling van eigendom> rechten en verplichtingen maken en zodanige aanwijzingen doen
met betrekking tot andere zaken als hem nodig
dienstig en hillik moge voorkomen.

S. The Administrator may exercise any of the powers
by this law: wnferred, after the presentation of
a petition, in pursuance of the provisions of this
law for the exercise thereof, and after the publication of the substance and praver of such petition in the Gazette and in some ne\vspaper (if

8. De Administrateur kan enige bevoegdheden door
deze wet verleend uitoefenen na de indi·e ning van
een petitie ingevolg,e van de voorzieningen van
deze wet voor het uitoefenen daarvan -en na
de publikatie (bektndmaking) van de inhoud en
het \'erzoek van zulk een petitie iri de b~trokken
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any) circulating in the neighbourhood referred to
thereby, at least once a week during three weeks;
and it shall be in the discretion of the Administrator to· refuse the prayer of any suc'h petition,
or to grant the whole or anv part thereof.

9. (1) A petition for the constitution of a new municipality shall be signed by not lrss than twentyfive· persons, being owners" or occupiers of
sfands resident within the proposed muni·cipality.
(2) A petition presented on behalf of any municipality shall state precisely what exercise of
the powers by section s e v e n of the Proclamation conferred on the Administrator, is
desired by the Petitioners, and shall pray for
such specific exercise thereof, and may pray
for any partial exercise of such powers; and
shall be signed by the Mayor (or, in his
absence, by the . Deputy Mayor, or a Councillor duly authorised in that behalf), by whom
it ·shall be certified that the Petition is in
terms of a resolution carried by a majority
Of enrolled voters present and voting at a
general meeting, ?f enrolled voter~ convened
for the purpose 1n accordance with a resolution of the· Council, or, in the event of a
poll having- been · demanded at ·such meeting,
carried by a majority of the votes cast at
such poll.
·
(3) The substance and prayer of every petition
shall, before it is submitted to the Adminish:ator be pub1'ished in the Gazette and in some
newspaper (if any) circulating in the neigh~
bourhood · concerned at least once a ·week
during three consecutive weeks.

10: It shall be competent for any person to present
to the Administrator any counter-petition setting
forth the grounds of opposition to any petition
of which notice shall have been given as aforesaid.
11. It shall be in the discretion of the~dministrator
after considering any count-er-petr-ft8ii. to make such
enquiry as he may deem necessary arid to refuse
th_e prayer of any petition, or to g~11nt the whole
or any part thereof.

12. It shat! be lawful for the Administrator from time
to · time to -exerci.se any of the powers conferred
by this law without the presentation of any petition, provided that before the exercise of any
such power, notice be given once a week during
three c-o nsecutive . weeks in the Gazette, and in
a newspaper (if any) circulating in the neighbourhood, stating the intention of the Administrator to exercise· such powers. If within one
month after the date of the last publication of
such notice no sufficient cause shall be shewn ,vhy
the power proposed to be exerdsed shall not
be e:X.erdsed it shall be lawful for the Administrator
to- exerdse such power.
COUNCIL; ELECTION OF COUNCILLORS.
MUNICIPAL COUNCIL
13. Every person of full age, who is qualified to vote
at elections of councillors under this Proclamation,
and who owns or occupies immornhle property
within the Municipalitiy to the assessed value of
three hundred pounds and who is free from the
disqualifications hereinafter mentioned and specially
attaching to Councillors, shall be eligible to be
elected a Councillor but s-hall hold office so long

buurt in 6mloop zijnde koerant (zo er een
is) minstens eens per week _gedurende drie weken;
en het zal aan de Administrateur overgelaten worden het verzoek vrm 'n zodanige petitie te weigeren
of geheel of gedeeltelik toe te staan.
9. (1) Een petitie voor het inst ell en van een nieuwe
municipaliteit moet getekend worden, door
niet minder dan vijf en twintig personen zijnde
eigenaars of tiewoners (gebruikers) van plaatsen, woonachtig binnen de voorgestelde municipaliteit.
(2) Een petitie ingediend ten behoeve van enige
munidpaliteit moet duidelik vermelden welke
uitoefening van de bevoegdheden door artikel z eve n van de Proklamatie aan de Administrateur verleend door de Petitionarissen
gewenst word1 en moet om de hiezondere
uitoefening daarvan • verzoeken en mag om
een gedeettelike uitoefening van zulke bevoegdheden verzoeken en moet door de Burgemeester (of in zijn afwezigheid door de Onderburgemeester, of een daartoe behoorlik gemachtigd Raadslid) getekend worden die zal
verktaren dat de Petitie in termen is van
een besluit genomen door een meerderheid
van aanwezige ingeschreven kiezers stemmende op een algemene vergadering van ingeschreven kiezers voor dat -doel belegd overeenkoms1:ig een besluit van de Raad of ln
geval dat 'n stemming o p zulk een vergadering
verlangd is door een meerderheid van stemmen uitgebracht bij zodanige stemming.
(3) De inhoud van het verzoek van iedere petitie
moet, alvorens die aan de Administrateur voorgelegd wordt, minstens een maal per week
gedurende drie opeenvolgende weken in de
Staatsk-0erant en in een in de betrokken buurt
in omloop zijnde koerant (indien er een is)
gepubliceerd warden.
10. Enig persoon zal gerechtigd zijn tot het aanbieden aan de AdmiHistrateur van een tegen-petitie
uiteenzettende de gronden van oppositie tegen
een petitie waarvan kennis gegeven zal zijn als
voorliegd.
·
11. H•et zal aan het oordeel .van de Administrateur
overgelaten worden, na ovei-\.,·eging van een tegenpetitie zodanig onderzoek in te stellen als hem
nodig mogc voorkomen en het verwek van een
petifi.e te weigeren of geheel of gedeeltelik toe
te staan.
12. De Administrateur is gerechtigd om van tijd tot
tijd de hem, bij deze wet verteende bevoegdheden
uit te oefenen zonder dat enige petitie ingediend
is mits dat, alvorens zulk een bevoegdheid uitgeoefend wordt een maal per week gedurende
drie opeenvolgende weken daarvan kennis gegeven
'wordt in de Staatskoerant en in een in de be•
trokken · buurt in om loop zijnde koerant (indien er
een is), het voornemen van de Administrateur vermeldende om zodanige bevoegdheden uit te
oefenen. lndien binnen een maand na de datum
van de laatste verschijning van zodanige kennisgeving geen vofdoende reden aangetoond zal zijn
waarom d-e bevoegdheid welke voorgesteld ,,,ordt
o.m te warden uitgeoefend niet uitgeoefend zal
worden zal de Administrateur gerechtigd zijn zodanige bevoegdheid uit te oefenen.

DE RAAD; VERKIEZINO VAN RAADSLEDEN.
13. Iedere meerderjarige persoon die krachtens deze
Proklamatie gerechtigd is te stemmen bij verkiezingen van stadraadsleden en eigenaar of gebruiker· is van vast goed binnen de Municipaliteit
ter geschatte waarde van £ 300 en die niet uitgesloten is 'door onbevoegdheden hierin later vermeld met hiezondere betrekking tot raadsleden
zal verkiesbaar zijn als stadraadslid doch slechts
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only as he shall continue ro possess such qualification and to be free from the special disqualifications hereinafter mentioned: Provided however,
that the provisions of this section shall not in
any way affect the status of existing Councillors
during their present terms .of office, save in_ so
far as is otherwise provided by this Proclamation.
14. No person who is a member of the Council ~f
any other municipality, no person whose estate

14.

shall be under assignment in trust for his creditors,
no insolvent who shall not have obtained his rehabilitation, no person convicted of treason, murder, rape, theft, perjury or other infamous crime
and who shall not have received a free pardon,
no person of unsound mind and no person who
is not qualified or who is disqualified by this law
shall be capable of being nominated or dected or
of continuing a councillor of any municipality, and
in case any person so disqualified shall be nominated for election the nomination shall be void
and may he rejected by the returning officer:
Provided that it shall be competent for any voter
to bring the action of the_ returning officer under
review before any competent court.
15. No person holding any office or place of profit
under the Imperial Government or the Government of the Union of South Africa or the Administration· of South-West Africa or under or in
the gift of the council or who is directly or indirectly by himself, his wife or his partner concerned in, or participating in the profit of, any
contract with the Council, or concerned in, or
in the profit of any work to be done under the
authority of the Council, shall be capable of being
nominated or elected or continuing a councillor:
Provided that nothing in this section contained
shall extend or apply to any contract entered into
by any company, partnership or association consisting of seven or more persons, or any incorporated company, when such contract is entered
into for the general benefit of such company,
partnership or association; and provided that it
shall be lawful for any Councillor to purchase at
public sale any property or right which the Council
shall offer to sell by public oompehtion: Provided
further that no person holding any office or place
of profi.t under the Imperial Government or Government of the Union of South Africa or the
Administration of this Territory whose whole time
is not required to be devoted to the Public Service, or being a contractor to the Imperial or
Union Government or the Administration of this
Territory, shall be deemed as such to hold an
office or place of profit under the Imperial or
Union Government or the Administration of this
Territory within the meaning of this section.
16.

No person nominated or elected as Councillor
shall, under pain of disqualification, have or receive any salary, or shall exact, take or accept
any fee or reward whatsoever, for or on account
of anything done in his capacity as a Councillor:
Provided, however, that he shall be allowed to
be reimbursed any necessary expense incurred by
him in the performance of his duty as a Councillor.

17. If any .person who by virtue of this Proclamation
is not qualified to be elected as a Councillor
or to continue in the office of a Councillor while
sc, disqualified, and knowing ur having reasonable
grounds for believing that he is so disqualified,
sit or \'_ote as a member of the Council or any
Committee thereof, he shall be liable upon convictior. in any competent court to a penalty of
fifty pounds.

15.

16.

17.
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zo Jang als hij die. vereisten zal blijven bezitten
en uitgesloten zal zijn van ·die biezondere onbevoegdheden hieronder vermeld, mils echter, dat
de bepalingen van deze sektie op geen manier
invloed hebben op de status van de bestaande
raadsleden gedurende hun onmiddelike ambtsbekleding behalve in zo ver als anders bepaald is
door deze Proklamatie.
Niemand die raadslid is van een andere municipaliteit, niemand wiens boedel onder assignatie
ten behoeve van zijn schuldeisers zaI zijn, niemand die insolvent is en die niet gerehabiliteerd
is, niemand die veroordeeld is voor verraad, moord,
aanranding, diefstal, eedschennis of andere schandelike misdaad en die niet begenadigd geworden
is, niemand die Z\Vakzinnig is en niemand di.e niet
door deze wet bevoegd geacht word! of die door
deze wet uitgesloten is zal verkiesbaar zijn als
stadsraadslid van enige municipaliteit of kan, verkozen zijnde als zodanig aanblijven, en in het geval dat enig persoon die aldus onbevoegd geacht word! als stadraadslid ter verkiezing genomiineerd wordt, zal die no,minatie van nul en gener
I\Vaarde zijn en kan door de stemopnemer ver,vorpen warden: mils dat enige kiezer bevoegd
.zal zijn het gedrag van de stemopnemer onder
het oog te brengen van enig bevoegd gerechtshof.
Niemand die een betrekking of. plaats bekleedt
die geldelik voordeel oplevert, in dienst van het
lmperialistiese Goevernement of het Goevernement
van de Unie van Zuid Afrika of de Administratie
van Zuid-West Afrika of, indien die betrekking of
plaats door de stadsraad vergeven word!, of die
zelf, of wiens vro.uw of vennoot belang stelt of
deelneemt in het voordeel van enig kontrakt met
de Raad of die belang stelt of dee! neemt Jn
enig werk dat gedaan moet warden onder gezag
van de Raad, zal geach't worden -bevoegd it zijn
om genomineercl te worden of verkiesbaar te zijn
als stadraadslid of als zodanig te kunnen aanblijven; mits dat niets in deze seklie genoemd betr,ekking zal hebben op enig kontrakt aangegaan
door enige maatschappij, vennootschap of bond1genootschap bestaande uit zeven of meer .Pe·r·Sonen, of enige verbonden maatschappij, indien
zulk 'n kontrakt aangegaan word! ten volle bate
van zulk een maatschappij, vennootschap of bondgenootschap en mits het wettig zal zijn voor emg
stadraadslid om cip een pub_lieke verkoping enig
eigendom of recht te kopen welke de Raad pe~
publieke kompetitie ter verkoping aaribiedt; mils
verder dat geen _persoon die een betrekking of
,plaats bekleedt die geldelik .voordeel oplevert in
dienst van de .Rijksregering of de Regering van
Zuid Afrika of pe Administratie van dit Gebied
wiens gehele tijd niet door de Publieke Dienst
ingenomen wordt of .die een kontraktor is voor
de Rijksregering van de Unie of de Administratie
van dit Gebied geacht zal worden, als zulke, een
betrekking of plaats die geldelik voordeel oplevert
te bekleden in dienst van de Rijksregering of de
Unie Regering of de Administratie van dit Gebied
binnen de betekenis van deze sektie.
Geen genomineerde of als raadslid gekozen persoon zal op straffe van diskwalifikatie enig salaris,
welke dan ook, hebben of aannemen of enig loon
of enige beloning vorderen, nemen of aannemen,
voor of wegens enig i.ets gedaan in zijn hoedanigheid als raadslid; mits het echter toegestaan word!
dat hem de pnkosten die in het uitoefenen van
zijn betrekking als raadslid opgelopen zijn, vergoed worden.
Als een persoon die krachtens deze Proklamotie
niet bevoegd geacht word! om gekozen te warden
als stadraadslid of ;ils zodanig te kunnen blijven
en aldus uitgesloten is, en die wee! of billike redenen heeft om .te geloven dat hij uitgeslolen is
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18. All proceedings of the Council or ~>f an>' person

acting as Mayor, Deputy Mayor, Counc11lor, Auditor or Tmrn Clerk, as the case may be, shall
notwithstanding that it he d~s?OY~red that_ there
was some defect . in the quahf1ca hon, election or
appointment of any C?uncillor, . officer or_ person
as aforesaid be as vahd and effectual as tf ever
such Councillor, officer or person had been dul}'
appointed or elected and qualified, and had continued to be so.
RETIREMENT OR VACANCIES IN COUNCIL

19. At the conclusion of the election to be held on
the · day appointed in terms of section f o_r t y •
two hereof after any first election of Counc11lors,
who shall have been elected by such voters . as
are provided fo.r in the t w e n t y - s i x th section
of this Proclamation the whole number of both
elected ·and nc;·m inated councillors shall go out
of office.

20. (1) . At the conclusion of the annual election. in
every year except as ir1; the last precedmg
section is provided one-third part of the e_lected
councillors and onc-third·part of the nommated
councillors shall go out of office. The elected
councillors shall go out of office
rotati?n
and the ."councillors who shall go out of office
shall be those who have b een the longest
time in office without re-election. If by reason
of two .o r more Conncillors having been elected
Councillors at the same time it shall not he
apparent · which of such Cound~lors ?ught to
go .out . of office, then such Cotmctl~ors ~s
to whom it s:hall not be apparent as aforesaid
sha·n go out of office in the order of th_c
ntimber <>f votes obtained by each at hts
eledion comrnentiitg with the lowest number
and proceeding upwards. And in case of an
equal number ~f votes being give~ for such
Cou1icillors · ·or m case such Counctllors shall
have been 'elected without a poll, the Councillors . to go out of office s~all he determ!ned
by )ot, and in defauH of bemg so determined
or · not : otherwise determined or capai;>le of
beincr
determined the Administrator shall for
0
such occasion · determine in what order and
v/hic'h of :such ·Councillors . s·hall go out of
office: Prodded that in case of any sub-divided
M~nicipality where one-third of the whole
number of ·tlected Councillors are to go out
of office n,ot more than one Councillor shall
go out of office for each ward.
.

en die als een lid van tje Raad of van en(ge
Vergadering daarvan zit !>.f kiest zal hij, indien
schuldig bevonden door eQi\ bevoegd gerechtshof,
on<lerhevig zi_in aan cen Elbete van ·vijftig pond.

18. Alle verrichting'en varr de. Raad of van iemand
handelende als Burgemcester of Onderburgemeester, Raadslid, Auditel.:ir of Stadsklerk (naar
't geval' zal zijn) zullen, _niH tegenstaande dat het
Meek dat de bevoegdhe1ct verkiezing of aanstelling van ·enig stadraadslid, ambtenaar of hiervo6r
genoernde persoon ha[)erEie, even .geldig of afdoendc zijn alsof ieder z11ik raadslid, ambtenaar
of persoon behoorl,ik aan~esteld of verko~en en
gekwalifiseerd was en aldus gehleven was.
AFTREDINO -

19. Na afl.nop van de verkiczing- -die gehouden moet
wor,den op de dag bepaald. overeenkomstig artikel
twee-cn-veertig hien'an na enige eerste verkiezing van stadraadsleden die door zulke kiezers
.g ekozen zijn geworden wa~rvoor maatregelen genomcn zijn in artikel 7,C s · t< n-tw in ti g van dezt
Proklamatie zal het gehe!t aantal genornineerde
en gekozcn raadsledcn aftreden.

20. (1)

ny

(2) No candidate shall in any Municipality divided
ink> wards be elected for more wards than one.

21. Any person elected,_ nom!nat~d or. ~PP<!mted to
· auy office in cortnechon with a Mumctl_)altty und~r
this Proclamation may resign such office by written communi"cation addressed to the Town Clerk,
and the resignation shall be complete from the
time of' its being received by such Clerk.

22. (1) The office of M~yor, Deputy Mayor, or Councillor, shall .become .vacant and e,:ery such
vacancy shall. be deemed to he an extraordinary v~cancy within the meaning of this
Prodama(iQn in case such Mayor, Depuh·
Mayor or Councillor shall
(a) die

(b) resign ()fficc
(c) . be absent without leave from the Council
from the ordinarv meetings of the Council
for a· period of h\·o consecuti\"C months

OF VAKA. Tl /REN IN DE RAAD.

Elk jaar zullen, na aftoop van de jaarlikse
verkiezing, behalve waar zoals in de laatste
voorafgaande sektie bf'paald is een derde gedeclte van de verkozi:.r1 raadsleden aftreden.
De gekozen raadsled~Ji zullen om buurt aftreden en die raadsletlcn die het !angst dat
ambt bekleed hebben /tinder herkozen te worden zullen het eerst 4ftreden. Als het geval
is dat twee of rncer raadsleden tegelijker
tijd gekozcn wc,rden QI) hct niet duidclik zal
zijn welke van die ra,t{!sleden af moeten tredcn dati zullcn die rfi.adsleden van wie hct
niet duidelik zal zijn 4Jals hierboven vermeld
volgens het aantal strmmen op ieder uitge·
gebracht aftreden heginnende met het kleinste
aantal en opgaande. Eh in het geval dat zulke
raadsleden een gelijk aantal stemmen krijgen
of in het geval zulke fihdsleden gekozen wcrden zonder stemming zullen die raadsleden
die af mc}etcn treden door het lot bes\ist worden of op een anderl:l manier heslist of be•
slisbaar zal de Admini~tnrtcur op zulk een gelegenheid beslissen in Welke volgorde en welke
van de raadsleden al moeten treden. Mits
dat in het geval van !'lnigc verdeelde nmnicipaliteit waar een derdt van het gehele aan·~al
oiekozen raadsleden ,\!' moet treden zal met
~eer dan cen raadslhi . vooi· icdere wijk aftreden.

(2) Geen kandidaat zal ,·c1t~r een municipaliteit. in
wijken verdeeld voor ineer als een wijk g-ekozen worden.
21. Enig gcko zen pcrsoo n, t{CJl; >mineerd of a_a~ge~tc!ci
in enig . ambt tn hctrekk1ng tot cen muntc1paltte1t,
onder deze Proklamatie, k.an zijn ontslag nemen
door een schriftelike kenriisgeving aan de Stadsklerk te sturen . en zijn o ntsiag zal hem gegeven
worden zodra die kennisg~v ing door de stadsklerk
ontvangen w-0rdL
22. (1)

Het arnbt van Burgrinecster. Onderburgemeester oi Raadslid i.!.el open vallen en elk~
zulke vakature i.al be,;i.:ho uwd worden als ee n
huite1~g-ewone vaka!urf binncn de betekenis
van deze Proklamahe ingeval zulk een Burg-emeester, Onderburgemcester of Raadslid,
(a) sterft,
(b) aftreedt,
(c) zonctrr verlof ,·~ti de Raad af\\'ezi,'{__ is
van de vergadcmigen van de Raad ,·oor
meer als hHe op~cnvolgende maanden.
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(d) be pro\'ed to have been fmproperly elected
by_ reason of any disqualification,
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(d) hewezen wordt op onbehoorlike wijze ge-

have become disqualified
after his election, by reason of

kozen te zijn wegens enige diskwalifikatie, .
(e) bewezen wordt onbe•.'ocgd te .zijn na iijn
verkitzing \VCgens
··

(i) his having ceased to be a registered

· ( i ) zijn ophouden een ingeschreven kie-

(e) be proved

to

voter, or to be qualified to be enroUe<l as such or to be elected a
Councillor,

(ii) his having been disqualified to vote
by reason of the non-payment of
rates or his conviction for a criminal
offen'ce as hereinafter prescribed in
section thirty - one subsection (1),
(iii) any _special disqualification' attaching
to Councillors arising after his election.
(2) Vacancies on the grounds mentioned in paragraphs (a) (b) and (c) shall be declared by
the Mayor (or in his absence by the Deputy
,\.fayor) and, in his default, within a reasonable
time, by the Administrator.
Vacancies ·on the grounds mentioned in
paragr-ar.hs (d) and (e) may, subject to an
appeal to' the High Court, bt declared by
the Administrator after such inquiry as he
shall deem necessary and proper, or by any
competent Court in any proceeding in which
any sucb disqualification shall be established
or· by any Court passing any disqualifying
sentence for any offence.
In a case of an appeal against the Administrator's action hereunder it shall be lawful for the Secretary for South-West Afrka
to appear on his behalf, either personally or
through counsel. .

23. For the purpose of determining the time of his
retirement every .l'\'\ayor and Deputy Mayo~ and
every Councillor elected or nominated to fill an
extraordinary vacancy shall be deemed to have
been elected or nominated as the case may be,
at the same time and in the same manner, and in
the case of a Councillor elected to have received
the same number of votes (if any) as the last
holder of the seat he was elected to fill who
was elected otherwise than to fi.11 an extraordinary
vacancy.
24. Every elected councillor about to go out of office
at the conclusion of any annual election and' every
nominated councillor retiring under the provisions
of s-ection t w en tv hereof shall retain office until
th-e Councillors elected at such election are declared duh· elected and the Councillors nominated
are dedared duly appo inted and shall. thereupon
unless he be one of s uch elected ormiminated councillors g-0 out of office.

zer te zijn om afs zodanig ingeschreven te worden of om als raadslid gekozen te worden,
(ii) onbevoegd te zijn om te kiezen weg,ens het niet betalen van belasting
of zijn veroordeling voor een kriminele misdaad · zoals hierin •later omsch.reven is in artikel e e n - e n - d e r t i g sub-artikel ( 1);
(iii) enige biezondere onbevoegdheid met
bet.rekking tot raadsleden, die na zijn
verkitzing uitkomt.
(2) Vakatmen door de in paragraaf (a), (b) en
(c) genoemde redenen veroorzaakt zullen door
de Burgemeester verklaard worden of in zijn
afwezigheid door de 0nderburgemeester of
in zijn verzuim . binnen- een redelik tijdperk
door de Administrateur.
Vakaturen door de in paragraaf (d) en (e)
genoemde redenen veroorzaakt zullen, onderhevig aan e en appel aan het Hoogg·e rechtshoi verkiaard worden door de Administrateur
na zulk een onderzoek als hem nodig en billik
mag rnorkorrien, of d<)Ot tnige berichting in
welke zulke onbevoegdheid vastgesteld 'w o r- .
de-n zal; of door enig · gerechtshof dat een
uits luitend vonnis vo or een misdaad velt.
In geval eeu beroep· teg.en de handelswijze van de Administrateur hier.na gedaan
wor<lt zal de Sekretaris voor Zuid-West Afrika
gerechtigd zijn of persoonhk of door rechtskundigen voor hem .op. te treden.

23. Om de tijd van zijn aftreding vast te kunnen stellen zal iedere Burgemeester:of 0nderburgemeester
en ieder raadslid, gek<.Jzen · of. genomineerd om
een buitengewone vakature ·te-· vervunen geacht
wor-den gekozen of genomineerd te zijn zoals het
geval zal zijn, tegelijkertijd ·en op dezelfde wijze,
en in het geval van een raadslid gekozen door
dat hij hetzelfde aantal st:emmen . geklreg-en heeft
(indien enige) a:Js de laatste ambt-bekteder, in wiens
plaats hij gekozen- werd en die om andere reden.
· gekozen werd dan om een buitenge,Vone -vakature
te vervullen.
·

24, J.eder gekozen raa9s1id op het punt van af te
tr-eden bij het sluiten van enige. jaarlikse verkiezing en ieder verkozen raadslid, aftredende
~mder de bepaling van ar,ti~el .t w i.n t.i g hjervan
zal zijn ambt blijven ve:rvullen totdat de .r-aadsleden bij zulk een verkieiing gekozen, als werkelik
behoorlik gekozen e1_1 de genomineerde raadsleden
als behoorlik aangesteld verklaard zijn efl zal · daarna, ienzij hij een van de gekozen of genomineerde
raadsleden is, aftreden.
·
·

ELECTORS.

25. Enig persoon die aftreedt als Burgemeester of
0nderburgemeester of Raadslid kill' onmiddelik
of ter enige tijd voor zulk een ambt' ·herkozen of
weer genomineerd worden -zoafs het geval mag
zi_in, indien hij in die tijd verkieslJ.aar is krachtens
de bepalingen van deze · wet als Burgemeester,
0nderburgemeester of Raadslic:i en als zodanige
c1anhlijven mag.
KIEZERS.

26. A, any election held in any Municipality before
2 rnters• roll shall l;lave been prepared for such
.\hmidpality in the manner by this law provided,

26. Bij ten \'erkiezing g ehouden. in. .een municipaliteit
vuordat een -kiezersliJst-opgemaakt is voor mlk een
municipafiteit op de wijze voorgeschreve.n in dezt
w et, zal de Magistraat e en lijst opmaken van

25. Any person vacating office as Mayor, Deputy Mayor
or as a Co uncillor may immediately or at any
time be re-elected · or re-nominated, as the case
may be, to sµch office if for t):ie time being he
is eligible under the pr()visions. of this law of
being. and continuing a Mayor, Deputy Mayor or
a Councillor.
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the Magistrate shall frame a list of all such persons as sh_a11 b•e owners or occupiers of stands
re·s ident within the limits of the Municipality or
t~e war<;ls . thereof respectively if the Municipality
be subdivided, and such persons shall be and be
deemed to be the voters of such Municipality,
or the respective wards thereof as the case may
be, for the purposes of such election.
PERSONS ENTITLED TO BE ENROLLED.

all e personen . zijnde eigenaars of bewoners
bniikers) va.n standplaatsen, wonende binn .
grenzen · van de Municipaliteit of de wijken .
respektievelik indien de municipaliteit . ond
deeldis en z.u lke personen zullen de kiezer,
en geacht worden te zijn voor zulk een muni
teit of de respektievelike wijken daarvan, z'-1"11'IEllr""
~v~I mag zijn, voor het doe) van zulk
1
k1ezrng.
~.tstei:~)
· .··
·t
PERSONEN OERECHTrOD or INSCHRIJ :·

~,,t

l

27. f rQm and after the completion of a voters' roll
for any Municipality under the provisions of this
Proclamation as hereinafter prescribed, the persons ~"hose names are registered in . such roll,
shall subject_ to the provisions of this Proclamation,
be the voter_s ·of the Municipality, and shall be
entitled to the numbe"r of votes for· which they
are respectively · enrolled.

27. Vanaf en na de voltooing van een ki
voor een municipaliteit onder de bepalin
deze Prokla~atie zoals hierna voorge·schrev, ._. ~ ..._..
ten de person en wiens namen ingeschrevs.i -· zi-in
in zulk een lijst onderworpen aari de bepaliif.gen
van d,eze Proklamatie de kiezers zijn van de municipaliteit en zullen gerechtigd zijn op het aantal
stemmen waan'oor zij respektievefik ingeschreven
zijn.

.28. E;very _ European person of full age, not disqualified for enrolment under the provisions of the

28. Elk meerderjarig Europeaan, niet uitgesloten van
inschrijving onder de bepalingen van deze Proklamatie, die np de eerste dag van Junie in een
jaar de eigenaar van vaste goederen is in een
municipaliteit zal gerechtigd zijn ingeschreven te
worden op de kiezerslijst voor zulk een municipaliteit volgens de volgende schaal : -

.Proclamation, ·who on the first day of June in
any year is · the owner of any immovable property
ii:i any Municipality, shall be entitled to he enrolled on the voters' roll for such Municipality
accord:i ng _to · the _following scale.

(a) Ir the · property liable to be rated be of the
assessed va~ue of, or exceeding, one hundred
pounds, _and less than five hundred pounds,
he shall have one vote.

(b) It st1ch value amount to five hundred pounds

arid be Jess than two thousand pounds, he
shall have -two votes;

(c) And if such value amount to o r exceed two
·th,,usand · pounds, he . shall ha Ye three votes.
And every Euro pean person of full age not qualified as an owner· as aforesa:id and not disqualified
ttrider the pro visions of this Proclamation, who
on the 1st -day of June in : any year js the occupier of -~Y: immovab-le property ·in any Municipality: ,lf' th~ · assessed value of not less than
two htin,d.red pounds- shall be entitled to be enrolled on the· v-oters' roll for such Municipality
and to , have one vote: Provided . that in case
any Municipality i-s sub~ivided, every person entitled Jo be enrolled under this section shall be
so --e nti_tl~d --.f!c>r. pnly o·ne ward wherein any ratab1e pmperty. _in ~espect of which he is so entitl~ i~ :si_tu~te-d . such ward to be .selected by
such persoq: . Proyided further that when any property isj!)int,ly occupie,d by a husband and wife,
011e of ~:rhom is the owner thereof, then the
other shat( be'° deemed to be the occupier for
the purpos es of this secticm.
29. (l)" Where . more ,rersons than one are jointly
liable· to be rated as owners of any property,
each of such pers-ons, not exceeding three
in all, shall, for the purposes of the last
preceding .section, be deemed to be liable
to be · rated, in respect of ratable property,
equal to: that or the ,vhole of such first mentioned property divided by the number of
persons so . rated not exceeding three . In
case mo re than three persons are liable to
be rated as owners of any properly, the perso ns to be deemed liable and qualified to
vo t-e shall be any three whom the persons
so liable ihall nominate in writing and failing such nomination, _those three whose names
stand first 'in order upon the rate book in
·us-e, or if no rate book has been made, upon

(a) als het belasthaar eigendom de geschatte
waarde zal hebben van £ 100 en minder dan
£ 500 zal hij een stem hebben,
(h) als zulk een waarde £ 500 hedraagt en minder is dan £ 2000 zal hij twee stemmen uitbrengen,
(c) en als zulk een waarde £. 2000 of meer bedraagt zal hij drie stemmen uitbrengen,
en elk meerdcrjarig Europeaan, niet gerechtigd
als een e'igenaar als voorzegd en niet uitgesloten
o nder de bepalingen van · deze Proklamatie, die
op de eerste dag van Junie in een jaar de bewoner
is van enig vast goed in een municipaliteit van de
geschatte waarde van niet minder dan £ 200 zal
gerechtigd 2ijn ingeschreyen te worden op de
kiezerslijst van zulk een municipaliteit en een stem

h~bben.
Met dien verstande · dat, ingeval een municipaliteit verdeeld is elk persoon gerechtigd ingegeschreven te wo rden onder dit artikel zo ger•echtigd zal iijn voor slechts een wijk waarin enig
helastbaa r eigendom gel egen is met he trekking
tot welk hij aldus gerechtigd is, zulk een wijk te
worden gekozen door de betrokken persoon. Mits
verder dat, indien een eigendom gezamenlik bewoond wor<lt door •e~n man en echtgenote, een
van hen zijnde de eigenaar, zal de ander geaeht
worden -de bewoner te zijn voor de doeleinden
van deze sektie.

29. (1) Waar me.er perso nen clan een gezam enlik belastbaar zijn als eigenaars van eigendom zal
elk van di e perso nen , drie niet te boven
gaande, voor d e doeieinden van de laatstgenoemde voorafgaande artikel geacht worden
belastbaar te zijn met betrekking tot belastbaar eigen,dom, gelijkshande met het .geheel
van zulk eerst genoemd eigendom gedeeld
door het aantal pers onen zo belastbaar (dtie
niet te boven gaande) .
In geval rri eer dan drie perso nen onderhevig zijn aan bdasting als eigenaars van
enig eigendom , zullen enige drie personen
di·e door de betro kken personen schriftelik
genomineerd zijn geacht, verplicht en gerechtigd te zijn om te stemmen, en indien niet
alzo genomineerd dan die drie wiens namen
het eerst vooi-komen op de bestaancle belastingsrol en als er geen belastingsrol opge-
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the valuation ro!L Pro'v;ided that in any such
case the value ofthe property liable to be rated
shall be of an a mount which when divided
by the number , of persons jointly liable to
be rated, not e,tceeding three, shall give a
sum not less t'1an two hundred pounds for
each such perSQ f! .
(2) Wh'e re any portion of any immovable pro~rty in any Municipality is let separately,
the occupier of every such portion, which is
of the assessed value of not less than two
hundred pounds, shall be deemed to be an
occupier of immovable property for the purpos·es of the la o; t preceding section of this
Proclamation.
30. Every society, firm, ~ssociation or oompany owning or occupying property in the Municipality shall
be entitled to be i fITolled on the voters' roll
aforesaid with the s,n ne rights a,nd subject to the
same restrictions, a§ are hereinbefore given to
or imposed upon Pl': tsons of full age, and shall
be entitled to vote by a director, manager, secretary or other officia,j of the society, firm, assoc:ia tion or company tiuly authorised to that ,end
whose name shall have been duly placed upon
the said voters' roll a§ representative of the society,
firm, association or fomparry: Provided however,
that no pe,rson, soci ~ty, firm, association or company, acting=··as tr:usle,e, executor or curator shall
by himself or by a director, manager, secretary
or other official be entitled to more than ten
votes, nor if the i\hmicipality be divided into
wards, to more thar1 three votes in each ward,
in respect of p-roperty in the Municipality o r in
the wards thereof, a,( the case may be, under his
or its administration.
31, Thi! following peirsons shall not be qualified

to

vote at any eledio11; held un-de-r the provisions
of this Proclamation i(1) Any p:erson who wTthm tht , l&;;~ five ;; .:.~rs
ha ; been serving any portion of a sentence
o· 'imprisonment 6f not less than twelve months
without the option of a fine for any offence
committed within this Territory or elsewhere
unless such persq fi has obtained a free pardon;
(2) Persons whose names do not appear upon
the voters' roll for the time being.
(3) Persons who, although enrolled as occupiers
on the voters ' i'bll of the Municipality, are
not at the time bf the election in occupation
of immovable pro perty within the Municipality
of the value of hv o hundred pounds or over.
(4) Persons who havt: not paid all sums due from
them in respect §f any rates due and payable
thref months or fh ore before the day of voting:
Provided that tl=\ls di~qualification shall cease
if such rates b ~ paid on any day not later
than the day Pfeceding the ~lectio n.
MAKINO OF ROLL.
32. The ~own Clerk . sha ll before the 21st day of
June in every year, or such other date as ,the
Administrator may st,eciallv direct, make or cause
to be made out a fis t to be called the "Voters
Roll" containing the hames of all persons entitled
to be placed on th~ voters' roll under the provisions of the prece!:iing sections of this Proclamation, which list sh all show;J

(ll The names in tnll, arranged in alphabetical
, ,rder or surnam es or alternatively, in the
s:,ption of the L'fomcil, in alphabetical order
~•: :;;treets and Sgmames.
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trokken is, op de waarderings lijst.
Met dien vef'Stande daf in ieder zodanig
geval de waarde van het belastbaar eigendom van ,e en bedrag zal zijn, dat wanneer.
gedeeld door het aantal personen gezamelik
belastingsplichtig, het aantal drie niet te boven
gaande, een som van niet minder dan £ 200
uitmaakt voor elke zodanige persoon.
(2) Waar een gedeelte van enig · vast eigendom
in -een municipaliteit afzonderlik verhuurd
wo!"dt, zal de bewoner van ell.< zulk gedeelte
dat een waarde van niet minder dan · £ 200
heeft, geacht worden te zijn de bewoner van
vast eigendom voor de doeleinden van het
laatst voorafgaand artikel van aeze Proklamatie.
·
30. ledere genootschap, firma, vereniging of maatschappij die eigendom bezit of gebl)likt binnen
de municipaliteit zal gerechtigd zijn ingeschreven
te worden op de kiezersl'ijst bovengenoemd met
dezelfde rechten en onderworpen aari dezelfde be~
pal'ingen als hierin tevoren gegeven of o~gele~d
aan meerderjarige personen en zaf gere~hhgd_ ZtJn
te stemmen door een daartoe gemachbgd dtrekteur hestuurder sekretaris c>f andere heambte van
dat genootscha~, firm~, vereniging of m~~tschappij
wierrs naam behoorhk zal geplaatst ztJn op d@
kiezerslijst als vertegemvoordiger van dat genoot•
schap, firma, vereniging of maatschappij, met
dien
verstande dat geen
persoori hand-e.
1,ende als gevolmacht1gde, eksekufeur of kurator,
door zichzelf of doo-r een direkteur; bestuurder,
sekretaris of- andere beambte gerechtigd zat zijn
op meer dan tien stemmen, en ook niet, indieQ
de municipaliteit verdeeld is in wijken, op m_eer
dan drie stemmen in · elke wijk . me't .betrekkmg
tot eigendom onder z.ijn beheer binnen de municipalit-eit of binnen de wijken ervaµ.. _ .
31. De volgende persone:n zu11en .ni ~t gerechtigd zijn
te stemmen bij enige verkiez'ing onder de voorzieningen van deze Proklamati~. .
. .·..
(1) Leder persoon die,:binnen- dt:cla~tst¢ '\iijf _iaren
-een deel •uitgediend heeft van een '. ~MIS tot
gevangenisstraf van niet · minder dan- twaalf
maanden zonde.r de optie van boete opgelegd,
voor een misdaad gepleegd binnen dit Gebied
of elders, indien zulk een persom:i geen begenadiging verkregen . heeft.
(2) Personen wier namen te dier tijd niet op de
kiezerslijst voorkomen.
(3) Personen die, hoewel ingeschreven op de
kiezerslijst van de municipaliteit als bewoners
niet ten tijde van de verkiezing in bezit zijn ·
van vast eigendom van waarde van £ 200
of meer binnen de municip~liteit.
(4) Personen die niet alle gelden betaald hebben
verschuldigd voor belastingen betaalbaar drie
maanden of meer voor de stemdag, mits dat
deze 'diskwalifikatie op zal houden als zulks
belastingen betaald worden op een dag niet
later dan de dag _v66r de verkiezing.
HET OPMAKEN VAN DE LIJST.
32. De stadsklerk zal v66r de 21ste ·dag van Junie
in . elk jaar of op zu]k een datum . als !Cle Administrateur speciaal mag vaststellen een Iijst, te
word-en genoemd de "Kiezerslijst" opmaken of
laten oprnaken, bevattende de namen van alle personen gerechtigd op de kiezerslijst geplaatst to
worden onder de bepalingen van de voorafgaande
artikels van deze Proklamatie, welke lijst moet
aantonen .
(1) De namen voluit in alfabetiese orde gerangschikt, of familiehamen, of ·in het and ere geval, naar verkiezing ·'van= de Raad, in alfabetiese orde van straten · ei1 familienamen;
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(2) <lcscription of property giving title to vote ;
(3) · the value of such property ;

( 4) whether the voter be owner or occupier;
(5) . the . number of votes to whi ch eac:h voter is
entitled ..

33. Th<: Town Clerk shall, immediately after making
out the said list, notify by advertisement in some
newspaper (if . any) generally circulating in the
neighbourhood, and by notice posted outside the
Municipal Office, and in. such other manner as
the council shall from time to time dire-ct, that
a copy of .such list is ready for inspection at the
Municipal office, and, if the councii shall so direct;
such other place as may be appointed,
and a copy of sud~ list shall be open to inspection
at the Municipal office, and at such appointed
·place ·_as aforesaid, during office hours, for a period
of seven days; · the said advertisement shall also
.intimate that on a certain day and hour, and ,at
place to · be therein set forth, claims to ,b e
ir;is·erted in; or objections to; the said list wilt
be ·h eard and · determined, as hereinafter in the
next succeeding section is provided.

at

a

3-1. The Mayor and two Councillors elected for that
·purpose by 'the Council shall on the day so noti~
fied form a Revision Court to hear all such claims
a~d objedicins,· and to determine thereon, and
may··adfc>urn the sitting of such Court from time
fo "tfme as ma),· be rtecessary. An_y two members
of the Council shall form a quorum.
35

The said court s~all in revising the voters' roll
be guid~ by this Proclamation, and the following
directioos ··and : provisions,· that is to say, it shall

(1) :lJ'lSe.1:-t ,J~.' o~me -of every person who shall

·by· ·hi111.self

pr his · agent in that behalf
.vrov•e tQ its satisfaction that he is entitled
to Jiave his name inserted in the voters' roll
for ont; or more votes according to the .provisions of this Proclamation.

(2) Except in the case of death, or disqualification
as a voter by. reason of a criminal conviction
certWed. by the Registrar of the Court in
which sentence was passed or a Magistrate,
.as the case may .be (provided the identity
Qf the person is established to the satisfaction
of . the Revision Court) retain on the list the
names of all persons to whom no objection
has been made;
(3) Retain on . the list the name of c,,ery person
objected to, and the number of votes set
against the same, unless the person objecting appears by . himself, or some one on his
behalf, in support of such objection, and
establishes the same by satisfactory proof.
(4) Jn case any objection is made and satisfactorily proved, expunge the name of the person objected to from the voters' roll, or alter
and correct the number of votes set against
the same (as the case may he): Provided that
no name of any person shall be struck out
until sueh person,. by himself or his agent in
that behalf, shall have had two clear days
notice of the intention to investigate his qualification, .and shall be heard in regard thereto
should he so . desire;

(2) Beschrijving van eigendom het recht gevende
.om te st·emmen;
(3) De \.Vaarde van zu!k eigendom
(4) of de kiezer, eigenaar of bewoner is
(5) het aantal stemmen waarop iedere kiezer gerech tigd is.
·

33. De stadsklerk moet onmiddelik · na het opmaken
van de gezegde lijst door middel van een advertentie in een in de buurt in omloop zijnde
koerant en door . een kennisgeving tentoongesteld
b.uiten de municipale kantoren en op zufk een
andere wijze als de Raad van tijd tot tijd :zal
aangevcn,. kennis geven dat een afschrift van zulk
een Hjst klaar Iigt ter inzage in het kantoor van
de_ Municipaliteit en, indien dus door de Raad
aangegeven in zulk een andere plaats als mag
vastgesteJd worden en een afschrift .van mlk een
lijst zal ter inzage liggen in het Munidpale kantoor
en in zulk .een vast gestelde plaa ts als voorafgaand
genoemd, gedurende kantooruren voor een tijdperk van . zeven dagen, de gezegde advertentie
za l ook . aanduiden dat op een vastgestelde dag
en uur en op een plaats daarin bepaald, dat eisen
o m ingeschreven te warden in of bezwaren tegen
de gr; egde liJst zullen gehoord en atgedaan warden zoa,.., hierna in de volgende sektie bepaald
w,, rdt.
34. De Burgemeester en twee Raadsleden daartoe door
de Raad verkozcn zullen op de aangeduide dag
·een Hof van Revisie vormen · om al zulke eisen
en bez\varen tc horen en erover te beslissen en
mogen van tijd tot tijd de zitting van zulk een
Hof verdagen als nodig mag bevonden worden.
Twee !eden van de Raad vormen een kworum .
35. Het voormelde hof zal in de revisie van de Kiezerslijst dqor deze Proklamatie geleid warden en de
· volgende· aanwijzingen en bepalingen, dat is te
~ggen het moet:
(1) de naam van i£dere rersoon inschrij~en die
zcii'" ·nf door zijn agent hiervoo/' bewijst tot
genoegdoening van 't "Hof . dat hij gerechtigd is om zijn naam op de Kiezerslijst geplaatst te krijgen voor . een of meer stemmen
volg·ens de bepaling~~- van deze Proklamatie;
(2) be halve · in geval van dood, of onbevoegdheid
ais kiezer, ten gevolgc van een veroordeling
wegens een misdaad, gecertificeerd door de
Oriffier van hef Hof in welk een vonnis door
een Magistraat uitgesrroken werd, (mits de
identiteit van de persoon to.t genoegdoening
van het Rcvi sie H of bewezen wordt,) de namen
van a!le pcrsonen op de Jijst houde~ tegen die
gcen bezwaren 1ngebracht werden;
(3) d·e tiaam van iedere person tegen die bezwaar
ingebracht wordt op de lijst houden en het
getal va,o de stemmen op 1.ijn naam, tenzij
de bezwaar iflbrengende persoon zelf verschijnt of door iemand vertegenwoordigd
wordt, en zodanige bezwaren staaft, en dezelve door gen oegdoende bewijzen beves tigt.
( 4) Ingeval enige bezwaren ingebracht en genoegdoende bewczen zijn, de naam van de
persoon tegen die de bezwaren irtgebracht
w·erden van de Kiezerslijst te schrappen, of
het getal van de tegen zijn naam ingeschreven
stemmen veranderen of verbeteren (zoals het
geval moge zijn): Met dien verstande, dat de
naam van geen persoon vafi de lijst mag geschrapt worden, totdat zulke persoon, of zeif
of door een agent, twee volle dagen tevoren
voile kennisgeving gekregen heeft van het
voornemen zijn kwalifikaties te ondersoeken,
•en hij op zijn verlangcn ten opzichte van
dezelve gehoord werd;
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(5) Expunge from the vg\ers' roll the name of

any person inserted therein who has ceased
to be qualified to be enrolled in terms of
this Proclamation.
(6) Correct any mistake (Ir supply any omission
which may appear t,., have heen made in
the rnters' roll, witi; regard lo the name
of any person or the description of any property, or with regard to any other relevant
ma tiers not being ma tiers provided for in
the preceding clauses (one to five) hereof.

36

The revised roll certified by the Mayor, shall
be the voters' roll for the Municipality and shall
continue in force, and sh~l] not be added to or
otherwise altered until a new roll has been made
for the Municipality and revised unde'r the provisions of this Proclamatitm, \Vhether the same

be duly made at the lime appointed or afterwards.
37. Any printed or written copy purporting to be
a copy of the voters' roll of any Municipality or
of any ward or sub-divi~km of a Municipality,
signed by the 1\r\ayor shall be prim a fa c i e

evidence of such roll and •Jl the contents thereof.
38. !\o omission to make any notification by adver-
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(5) de naam ,·an enige persoon op de Kiezerslijst
ervaq schrappen die opgehouden heeft gekwalificeerd le zijn om op de lijst geplaatst te
zijn, overeenkomstig

de

voorzieningen

van

deze Proklamatie;
(6) ,enige fout verbeteren of enige uitlating in
t,e !assen die naar het blijkl in de Kiezerslijst
gemaakt werden ten opzichte van de naam
van enige persoon, of de beschrijving van
enig eigendom, of ten opzichle van enige andere

zaak,

waarvoor geen V{)orziening ge~

maakl is door de \'Oorgaande klausules ( e en
lot vi j f) van dit artikel.
36. De door de Burgemeester gecertificeerde herziene
Kiezerslijst zal zijn de Kiezerslijsl van de Municipaliteit en zal van kracht blijven, en mogen er geen
toevoegingen of enige andere ,veranderingen ge-

maakt worden tot dat een nieuwe lijst voor de
Municipaliteit opgetrokk.en en herzien is overee_nkomstig de voorzieningen van deze Proklamahe,

of ook dezelve op de vaslgestelde tijd opgetrokk,en is of dan later.
37. Enige gedrukte of geschreven kopie die bedoeld
is een kopie le zijn van de Kiezerslijst van enige
municipali'leit of van enige wijk of onder-afdeling
van een mllnicipaliteit, zijnde g_etekend do.or de
Burgemee-ster zal prim a .fa c i e bewijs van zo-

tisement or... _otherwise with regard to any list,

danige Hist zijn en van de_ inhoud van dezelve.

or to EXhibit or to keep any list for inspection
shall be deemed to preve1,t, invalidate or render
imperfect any of the prQceedings by this Pro-

38. Oeen verzuim om kennis te geven door adver-

clamation prescribed \vith regard to the compi1a~
tion or completion of any list or roH, or to in-

validate any such list or roll.
39. ( l) H from any cause the revision of any list
awaiting revision und~.r this Proclamation has

not been made or completed within the proper
time appointed or aili,wed for that purpose,
the Administrator may appoint a day for holding a court for revisil,g such list and such
day shall as to ali such acts and proceedings
as then remain to be done or had with respect to such list, bt deemed to be for all
intents and purposes the day appointed for
such revision and all ft1rther proceedings shall
he had and taken aes:ordingly.
(2) If from any cause the preparation or revision
of the yoters' Est ha:;, been omitted or not
completed, the Administrator may al the request of the Council uf the Municipality direct
the same to be done within such time as
he may prescribe, and upon the publication
of such order in tht Gazette such omission

tenlie of op andere wijze, ten opzichte van enige
lijst, of om enige lijst ter bezich,tiging te houden
of uit te stellen, zal beschouwd worden enige door
deze Proklamatie voorgeschreven handelingen te
verhinderen, ongeldig te maken of onvoldoende
te maken met betrekking lot de optrekking van
enige lijst, ·of zodanige lijst ongeldig te maken.
39. (1) Als voor eni_gt_J~d_en -geen revisie van een
op revisie wachtende lijsr011<1er _d<2e _Proklamatie gemaakt wonlt binnen de behoorlike
tijd, voor dat. doe! vaslgest~ld, ll!ag .de Admin.isfrateur een· dag-bepalen voor het houden
van een hof voor de revisie van .zotlanige
lijsl, en zodanige dag zal ten opzichte van de
nog te verrichten handelingen en procedures
beschouwd warden om voor alle doeleinden
te zijn de bepaalde dag van zodanige revisie,
,en verdere stappen zullen dienovereenkom3tig
genom-en worden.

(2) Als om enige reden het optrekken of de revisie van de Kiezerslijst Yerzuimd of niet vol-

fa) that due regard shall (so far as may

tooid wordt, mag de Adminislrateur op verzoek van de Raad van de Municipaliteit bevelen dat hetzelve gedaan wordt hinnen een
door hem bepaald. tijdperk, en na publikatie
in de Officiele Koerant van zulk bevel zal
deze weglating of niet-voltooirig verbelerd word en, en zodanige lijst overeenkomstig de voorziening van het bevel geldig gemaakt warden;
Met dien verstande; dat ten opzichle van dit
artikel
(a) de Adminislrateur, (zo ver het kan) ten

be) in respect of the matters therein re-

opzichte van de daarin genoemde zaken,

ferred to, be hstj by- the Administrator

de onder de voorziening 'van dit hoofdstuk geeiste kennisgevingen zal in acht

or non-completion shc1n_ be rectified, and such
list ,·alidated in accot·dance· with the terms
of such order: Provided, with respei.:;t to this section

to the notices req_i:.!ired by the provisions

of this Part ana- the periods of time
required to be Si'ccified in and to elapse
after such notiu:::s, unless the said no-

nemen en de tijdperken in zodanige kennisgevingen gfspecificee~d ·en daarna te
y,erlopen; tenzij de voormelde kennis~

tices shall already have been given and

gevingen in tijdperken al gemaakt en

the said times elapsed;

1;edopen zijn;

(b) that when anY, c1;,ims or objections shall
akeady have neen duly notified or nol!ces to persons . objected to shall have
neen duly !_!:lven. lt shall not be necessary
tc1 repeat such fibtification or giving of

,

(b) wann,eer enige vorderingen of hezwaren

al behoorlik bekend gemaakt zijn of kennis gegeven is aan de personen tegen

die hezwaren bestaan, het niet nodig zal
zijn zulke kennisgeving te herhalen, ma_ar
in alle zodanige genllen moet twee Volle
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notice, but in every such case two clear
days written notice of the day for the
holding of the Court · shall be given to
every person (or his agent in that behalf} making any claim, or raising any
objection, or against whom objedion ·has
been ra'ised, as · the case may be.

dagen levoren geschreven kennis van de
datum \"~fi de zitting van het hof gegeven
worden iian elke persoon (of de voor
h_em <?Plfedende agent) die enige vordenng . mstett of bezwaren inbrengt, of
tegen W\e bezwaren ingebracht zijn, na
de mate varr het geval.
VERKIEZINO VAN STADRAADSLEDEN.
ELECTION· OF COUNCILLORS.
40. De cerste ,·erkiqing Yan stadraadsleden van de
~unicipal~teit zai op een dag gehouden worden
bmnen dne maantJ.en n3 de samenstelling daarvan
40. A first election of councillors in any Municipality
·shall be hdd on such a day, within three months
zoals de Magistrgftt van het "distrikt zal vaststellen.
after the .constitution thereof, as the Magistrate
41. Op iedere e~r~tti verkiezing van stadraadsleden
of the district may appoint.
van een rnumc1p'!1iteit zal het gehele aantal kiesbare raadsleden lfiegewezen aan de Municipaliteit
41. At every first election of councillors in any Munigeko.z~,n .:"'o_rden _en in geval ~van een verdeelde
cipality fhe · whole number of Elective Councillors
Mumc1pahte1t ZUl!en voor iedere wijk en gelijk
assigned to the Municipality shall be elected, and
aantal . g·ekozen · \l:orden.
in the case of a sub-divided Municipality they 42. '.'1a de eerste verltiezing zal op de eerste Maandag
shall be elected in equal numbers for every ward.
m September Y§!n ieder jaar· een jaarlikse verkiezing van raads!eden gehouden worden behalve
42. After the first election an annual election of Counals de Raad op ~en vergadering niet minder dan
cillors· shall be held on the first Monday in Sepeen maand van te voren besluit dat die dag. voor
tember in every year, unless the Council shall
een verkiezing 1)ngelegen en ongepast zal zijn
at a meeting held not less than_ one month !been een arider~ dag be.palen zal binnen zeven
fore such day decide that such day would be
dagen
na
<11: . eerste
Maandag
in
Sepinconv,enient .or· unsuitable for the election, and
tember als de ffag voor de verkiezing in welk
shall elect s-om~ other day, \11;ithin seven days
geval de vcrkiei!ng plaats zal hebben op de <lag
after the first Monday in September, as the day
aldus gekozen: M.Hs dat indien zulk een verandering
for such _election, in w;hich case the election shall
gemaakt \.vordi die onmiddelik bekend CYeniaakt
b-e . held. on the day so elected; Provided that if
\fordt bij wiju van een publieke kennisgeving
any such alteration is made it shall be notified
aan _het kantooF van de Raad aangeplakt en geforthwith by public advertisement posted at the
pubhceerd wort)t in cen of meer plaatselike in
Ottice of the Council and published in one or
omloop zijnde iiieuwsbladen (als er zulke lijn).
more newspapers (if any) circulati..;~ locally.
43. (?P de jaarl.ikse . verkiezing (behalve zoals in ar•
ttkel negentlen is uitgesloten) zal een derde van
43. At the annual eiection (except as in the nin· ehet gehcle aan~al genomineerde Raadsleden aant ,e en th section is excepted) one~third of the
gesteld worden ~n een derde van het gehele verwhole numl>er of nomina'ted Cou_ncillors shall be
koze~ _wo~d~n en in geval van een onderverdeelde
appoin'.t~d·: antl · oii.e-tbi-rd . of the whole number of
Mumc1pahte1t z~Hfen de verkozen Raadsleden in
elective Got.fodllors·.sh~ll be elected, ,;1nd in case
iedere wijk gelijk verkozen worden.
of a sub.;divided'. Municipality ·the elected Coun44.
In het geval \ijn een buitengewone vakature in
dikirs shatl"be' elected in equal riumbers for every
het ambt van een verkozen Raadslid van een
wafn .
Municipaliteit, '-!ii cen \·erkiezing om zulk een opengevalen
vakatLHf te vulleri;·'·g.ehouden warden op
44. On the occurrence of any extraordinary vacancy
een
dag
zijnd~ niet meer dan dertig dagen en
the Office of. an elected Councillor of any
niet minder dafi veertien dagen na het openvallen
Municipality an election · to fill such vacancy shail
van zulk een qkature zoals de Burgemeester vast
shall he held on such iiay, not being more than
zal stel\en en ir1 geb-reke Yan zulk een vaststelling
thirty days nor less than fourteen days after the
op de dertigsle dag- na het open ,;allen \·an de
occurrence of such vacancy, as the Mayor may
vakature.
appoint, a~d- in default of such appointment on
45.
En Z:O dikwei:, als onder de verkiesbare leden
·the thirtieth day after the occurrence of such
van de · stadsn..ad een tussentijdse vakature zat
vacancy.
ontstaan zal ht'{ stadraadslid of !eden. te worden
verkozen om i:Je vakature te vervulle·n, verkozet1
40 And as. often as any casual vacancy shall occur
word-en op de wijzc voorgeschreven voor de verin the· elective members of the Council, the Counkiezing van kafidid;iten bij een jaarlikse verkiezing.
cillor · or Councillors to be elected to fill such
Doch indien die vakaturen zullen ontstaan binnen
vacancy shall be elected in the manner provided
drie maanden ~·66r de eerstrnlgende jaarlikse verfor {he election of candidates at the annual eleckiezing dan Zi.Jllen de vakature of vakaturen niet
tion. But if such .vacancy or vacancies shall occur
door een tus~tntijdse verkieling worden gcvuld,
within three months of the ensuing an_n ual elecmaar zullen ~!ijven b€staan totdat de jaarlikse
tion, then the · vacancy or vacancies shall not be
verkiezing. plaats heeft: mits dat als er meer clan
ftlled up at a special election, bµt shall remain
drie vakaturer, in aan.h l zijn zij zullen worden
until the holding of the annual election; provided
vervuld door <!en daartoe te houden tussentijdse
always that if vacancies exceed three in number
verkie1.ing C!i de stadraadsleden .aldus gekozen,
they shall be filled up at a special elediol} held
zullen voor 'd,., rest van het tijdperk hun ambt
for the purpose, and the Councillors so elected
verrnllen die anders door de Ra.; idsiedcn, \\"iens
shall · hold office for the remainder of the term
opvolgers zij Iiin, ,·errnld had m<>eten worden,
for which the Councillors whom they succeed w-ould
de kandidaat {lii de .meeste stemmen krijgt ,rnrdt
otherwise have remained in office, the candidates
zodoende opvq!ger van het afgetreden raadslid met
receiving the "highest number of votes succeeding
. de langste dii;nsttijd v66r zich en die daarna de
the vacating C~>Uncillor with the longest term to
meeste stemni'?n krijgt volgt dan dat afgetreden
s·erve, and he with the· next highest number of
rnadslid op mtt de hveede langste diensttifd voor
votes succeeding the vacating Councillor with the
zich, en zo >coorts; en i'n dicn de Municipaliteit
next longest terin to serve, and so on; and if the
in wijken ··. ~•deeld is rn!len zulke hepalingen
Municipality be divided into wards, the like pro-

in
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v1s1ons sha!I mu tit is mu tan dis apply to the
election to fill the vacancies within each ward.
46. When and as often as ani· extraordinary or casual
vacancy shall occur in the office of a nominated
Councillor of any Municipality, the Councillor or
Councillors nominated by the Administrator to
fill such vacancy or vacancies shall be appointed
within thirty days after the occurrence of such
vacancy or vacancies and shall hold office for the
remainder of the term for- which the Councillor
_or Councillors whom they succeed wouki otherwise have remainted in office.
"47. Iu th~ case of _a Municipality which is not subdivided into wards, the proceedings of every electio!l shall be taken and had for the who1e Municipality and in the case of a Municipality which
is sub-divided the like proceedings shall be taken
and had for and i_n every ward.
48. Every Municipal election shall he held before the
Mayor, or in case th ere is no Mayor, or he is
absent o r incapable of acting, then before the
Deputy Mayor, and in case there is no Deputy
Mayor, or he is abs ent or incapable of acting,
then before such person as the Council of the
Municipality, or, in case there is no Council, the
· Administrato r may appoint. And such Mayo r or
Deputy Mayo r or other person shall be the Returning Officer at such election, provided, always,
that no Returning Officer shall be or become a
Gmdidate for office at such election.
NOMINATION OF CANDIDATES.
:.l9. Not less than twenty-one days before the day
appointed for the first election, the Magistrate,
and thereafter at any e1ectio-n, the Mayor, or Returning- Officer as the case may be, shall give
public notice. of such election, and by such notice
shaij specify a day, not being more than fourteen
nor less than seven days from the date of giving
such notice, as the da y of nomination, and shall
require all candidates at such elections to be nominated at ~ome place within th·e Municipality, to
be named in such notice in manner herein after
mentioned.
50. No person may become, or shall be deemed, a
candidate at any election unless he shalt be
nominated in manner foliowing:- Before four
o'clock in the afternoon of the day before the
da,, of nomination there shall be delivered at the
place ~pp()inted, a nomination paper as in form
" A'' in the Schedule hereto, or to the like effect,
stating the christian name ·11nd surname of such
candidate, together with his address and occupatiott al'.ld any other particuhrs required in and
by the said Schedule, and such nomination paper
shall be signed by not less than five persons
whose names appe::tr on the voters' roll, and by
such candidate or his · duly accredited agent intimating his acceptance of such nomination ·: Pro•
vid-ed that if at any time after the first election
ni" Councillors und•er this Proclamation the Council
of a Municipality shall, on a resolution of the
majority of the Coun cillors thereof, petition the
Administrato r to require nomination papers to be
signed by mc,re than five persons whose names
appear on the \·oters' roll, the Administrator ma)'
by notice in ihe Gazette require every such nomination paper to be signed in such Municipality by
such number of voters, not less than six nor more
-than twenty-five, as he may deem expedient :
Provided further that the Returning Officer at
auy eledi<) n held under the provisions of this

mu tat i.s mu tan dis betrekking hebben .o p de
verkiezing om de vakaturen in . iedere wijk te
vullen .
4o. Indien en zo dikwels als een ·buitengewone of
tussentijdse vakature openvalt · in het ambt van
een genomineerd Raadslid van een Municipaliteit
zal het Raadslid of zullen de Raadsleden, door de
Administrateur genomineerd om zulke vakature of
vakatur-en te vervullen aangesteld worden binnen
dertig dagen na het o penvallen van zulk een vakature of vakaturen en zal of zuUen het ambt bekleden voor de rest van het tijdperk dat anders
door het Raadslid of de Raadsleden wiens opvolger of opvolgers zij zijn bekleed werd of werden .
47. In een geval waar de Municipaliteit niet in wijkeu
verdeeld is zullen de verslagen van iedere verkiezing genomen en gekrf' --;en worden voor de
gehele Municipaliteit en in,.,.b·eval van een Municipaliteit die verde·eld. is _zutlen dezelfde verslagen
genomen en gekregen: ·warden in iedere wijk.
48. Elke municipale verkiezing 2:al gehouden worde,n
v66r de Burgemeester, of · ind-ien er geen Burgerneester is of dat hij afwezig is of niet in staat
is op te tre<len, dan voor de Onder~burgemeester
en indien er geen Onderhurgemeester is of dat
hij afwezig is of niet in staat op te treden dan
door zulk een per-soon die door de Stadsraad
va·n de Municipaliteit, of indien er ,geen Stadsraad
is, door de Admiitistrateur · _beno emd kan ,worden. En zo een Burgemecster of Onoerburgemeester of ·andere persoon zal de stemopnemer bij
zo een verkiezing zijn, altijd _mits dat. geen stemopnemer een kandidaat voor
a91bt bij zulk
een verkiezing · zijn o f wordcn _zal. ·
NOMINA TIE VAN KIEZERS.
49. Niet mind-e r dan een en twintig dagen voor de
dag vastg-esteld voor de eerste · v~rkiezing zal de
Magistraat -en daarna bij .iedere verkiezing de
de Burgem eester of Stemopnem er, z9als het geval
zal zijn, een p\tblieke kennisgeving van ,z~~een
verkiezing ma ken _en zal -door die kennisgeving
een dag bepalen niet meer dan veertien of minder
dan zeven·_ dagen van de datum op welke die
kennisgeving gegeven werd als de dag van nominatie en zal verlangen dat alle kandidaten voor
d<:! verkiezingen genomineerd moeten worden op
een plaats binnen de Municipaliteit iri _zulke kennis.geving aangegeven z.oals Merna- vermeld.
50. Geen persoon zal een kandidaat bij een verkiezing
mogen worden of geacht mogen wor-den zufks
te zijn tenzij hij genomineerd zal worden als volgt:Voor vier uur 's namiddags van de dag v66r de
nominatie zal op de bepaalde plaats een .n ominatiebrief afgeleverd worden zoals aangegeven in
vorm "A" in aangehechte Bijlage ot dergelijk
waarop de voornaam en de familienaam \·an een
kan-d·i daa t gegeven is alsook zijn adres en beroep
en eni.ge biezonderheden · die _in - eit. door de genoemde Schedule verlaitgt warden, en zo )n nomiis tot het aantal der personen: d_ie bij die ivernatiebrief zal getekend zijn d9-o r niet minder dan
vijf pcrsonen \Viens namen op de kiezerslijsten
staan en door de kandidaat of zijn behoorlik bevoegde agent waarin hij te k~nnen geeft dat hij
de nominatie aanneemt: Mits dat at-s ter enige tijd
na de eerste verkiezing van Raadsleden ender
deze Proklamatie de Stadsraad . van de Municipaliteit, na · een i:-esolutie van de meerderheid van
de raadsleden daarvan, de Administrateur verzoeken
zal dat nominatie-brieven geteke.nd worden door
meer dan vijf personen Wiens namen op de J<iezerslijst voorlromen, ka.n de Administrateui door kennisgeving in de Officiele Koerant verlangen dat zo
een nominatie-brief getekend wordt in een municipaJit.eit door een aantal kiezets niet minder dan
zes of meer dan vijf en twintig zoals hij nodig
mag acht~n: Verder mits dat de stemopuemer

een
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Proclamation shall reject the nomination of any
candidate proved to hfa satisfaction to be ineligible
for election: Provided Jastly, that it shall be competent -for any candidate whose nomination has
been so rejected to bring the action of the. Returning Officer under this section by motion in
review before the High Court which shall deal with
th-e matter as one of urgency and may make
such order as to the stay of the election proceedings, or otherwise, as shall be deemed necessary
ot expedient.
51. If in any Municipality divided into wards any
candidate for election shall be nominated and shall
accept such nomination for more than one ward',
the Returning Officer shall reject the nomination
of any such candidat-e for all the wards for which
such candidate has been nominated.
52. The Council shall, as soon as may be after the
hour for lodging nominations has passed, cause
th·e names of all persons who have been nominated
as candidates for election to be posted and kept
posted outside the place named· as aforesaid for
the delivery of nomination papers.
53. H at th,e expiration of the time ·appointed for
the nomination of candidates the number of person~ who have become candidates as aforesaid
does not exceed the number of Councillors then
to be elected, the Returning Officer _shall, at or
a-He:- noon on the day of nomination at the pJace
named as aforesaid for the delivery of nomination
papers, publicly declare such candidates to be duly
elected, · and they shall be · deenied duly elected
accordingly·.
54. Ii at th-e . expiration of the time appointed for the
nomination of candidates the number of persons
whn bav-e become . candidates shall be less than
th(' . number of Councillors then to be elected,
the- perso ns nominated shalt be declared to be
duly elected in the manner provided in the last
preceding section j and the -like proceedings shall
ht taken to supply any vacancy arising from failure
to nominate as in the case of an extraordinary
vacancy.
55. If at the expiratio_n .of the time appointed for the
nomination of candi_d ates the number of candidates
exceeds the number of Councillors to be elected,
then the Returning Ol'ficer shall, at noon oni the
day of nomination at the place appointed for the
delivery of nomination papers, publicly announce
the names of the persons who have become candidates, and the place at which a poll will \be
tak-en, and shalt also forthwith give public ·notice
by adv-e rtisement, stating the names of the persons nominatea and that a poll will be taken .f or
the e!ection of CounciJlors on the day appointed
for holding the election under the provisions of
thi; Proclamation, and naming such day and the
polling places. And the poll shall take pla.ce accordingly, and shall commence at eight o'clock
in th-e forenoon and close at seven o-'dock in the
afternoon.
POLLING PLACES ANO POLLING.

56. for the purposes of every dection, the Returning
Officer shall, and may · from time to time, appoint
and abolish the polling places, . but no polling
place shall be appointed or abolished later than
three days after the day of nomination.
57. At every election the Returning Officer shall ap◄
point such polling officers and polling clerks as

bij een verkiezing ~~i:1-der de .bepaling·en van d.e.ze
Proklamatie gehoug~ de nominatie van enige
kandidaat van wi t, i~ zijn ,·oldoening bewezen
kan wor<len dat hfi onverkiesbaar is, verwerpen
ka?: Ten l~atste m!ts dat het bevoegd zal zijn voor
emge kand1daat Wl \:;iJs nominatie verworpen is de
hand-els,,•ijze van ~en stemopnemer onder deze
artikel aan te kla~l n rnor het Hooggerech1shof,
<lat de zaak als dn11 &end zal behandelen en zo een
uits~ra~k kan ge\'_{n om het doorgaan van de
verk1ezmg te verh!nderen of anders zoals noodzakelik of be;;oeg,~ geacht mag worden .
51. Indien in een mu nit:ipaliteit, in wijken verdeeld,
een kandidaat vos;r de verkiezing g enomineerd
zal word-en en die ijt nominatie voor meer dan een
wijk aanneemt, k iin de stemopnerner de nomi~
natie van zo een kandidaat verwerpen voor de
wijken waarvoor i:!ie kandidaat genomineerd is.
52. De Raad _zal,_ zocira mogelik na het sluitensuur
voor nomm_ahes foorbij is de namen van alle
personen die als kandidaten voor de stemming
genomineerd zijn laten aanplakken en tentoongesteld laten blijve n buiten de hierboven genoemde
plaats voor het afge\·en van nominatie-brieven.
53. lndien na afloop \'a n de tijd vastgesteld voor de
nominatie van de kandidaten het aantal personen
die, zoals hierbOY!!n vermeld, kandidaten geworden
zijn, het aantal Raadsleden dat verkozen moet
worden, niet te bm·en gaat, zal de stemopnemer,
te of na twaafi IJi.Jr op de nominatie dag op de
plaats hierboven rermeld \'oor bet afleveren van
nominatie-brieven, voo r het publiek verklaren dat
zulke kandidaten behoorlik ·· verkozen zijn en zij
zutlen geacht \Wifden aldus verkozen te zijn.
54. Indi~n ~a afloop van de tijd vastgesteld voor de
nommahe het /l.fi htal person.e n die kandidaat ge~
worden zijn, mii,,0er zal zijn dan het aantaJ- Raadsleden die dan Vt;rkozen moeten worden zullen de
genomineerde ni\:rsonen als behoorlik verkozen
verklaard wo~<len op wijze aangcgeven in de voorafgaande arhkel_ en dergelijke handeling zal ook
opgevolgd wonfon om enige va,kature te vullen
veroorz~akt doef nalating van nominatie zoals in
een bmtengewoJie vakature
55. lndi~n na afloo_[i \' an de tijd '-'astgesteld voor het
nommeren van kandidaten. het aantal kandidaten
het te warden Hrkiezen aantal Raadsleden overtrett,
dan zal de stemnpnemer om twaalf uur op de dag
van nominatie bp de plaats vastgesteld voor het
afleveren van H\j minatie-brieven de namen van de
personen die ka fl didaat geworden zijn en de plaatsen
waar gestemd Hil wo rden, publiek bekend maken
en zal ook dar..!eHk daarop de namen van de genomineerde k~ndidaten door een advedentie
publiel<: bekenq . maken en dat gestemd zal worden voor de v~fkiezing van stadraadsleden op een
da~ voor de ;'!"!rkiezing vastgesteld onder de hepahngen van a ~ze Proklamatie, de dag en de stemplaats aangev~nde. En de stemming zal aldus
p]aats vin,den tj1 zal beginnen om ac:ht uur voormiddag en shtiten om ze,·en ui,r namiddag.
STEMPLAATSEN EN STEMMING.
56. Voor iedere Verkiezing zal de stemopnemer van
tijd tot tijd slemplaatsen aanwijzen of afschaffen
maar geen st!!mplaats zal aan~ewezen of afgesehaft warden later dan drie dagen na de nomina tie-dag.
57. Bij iedere V~fkiezing .zal de stemopnemer zulke
stembeambten of stemklerken benoemen als voor
de stemmin~ nodig geacht mag worden en ingeval van z1ekte of een andere geldige reden dat
de stemopne1,1 er of stembeambte verhinderd zal
worden tegeriwoordig te zijn of zal weigeren
t<:genwoordig te zijn, zal de Burgemeester in ge.
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may be required for t~ki~1g the poll; and in c~se
ot · illness or other sufflq~nt cause, the Returning
Officer or any Polling (Hficer shall be prevented
from attending, or shall r1;>,fuse to attend, the Mayor
shah by writing under his hand appoint a substitute, who shall have ail the power and authority
of th-t~ person for whom hi;: was substituted. Everything done by the Returning Officer shall be at
the expense of the Council.

58. Tl!•~ polling officer at the rolling stations shall
keep orde, · thereat,. shaU regu1ate the number of
voters to be admitted at a time, and shall exclude
all other persons except the Returning 0tticer,
the clerks, the candidate\ the agents of the candidates, and the constah!es· on duty.
·s(J.

60

JI after a roll has been ~iJpointcd at any election
any candidate nominate~i for election shall be
desirous of retiring from ·I.he candidature, he may,
not later than three clear dars excluding Sundays
before the day of po!Hng, sign and deliver a notice
of his retirement fo the Town Clerk, who shall
forthwith hand the same k, the Returning 0fficer,
who on receipt of such m•tice shall, if the number
of candidates is by such retirement reduced to
the number of persons tf1 be elected at such election, declare the remaini!ig candidates to be on
that day. duly elected, anij if the said number is
not so re<fuced, shall omit the name of the rerson
so retiring from the list !if candidates and such
person shall not be cap;:1h!e of being elected at
such ·election.

Every candidate may if l!e think fit, appoint by
writing under his hand a jJerson to represent him
at the polling station to ;;ee that the votes are
fairly taken and may als<! appoint in writing an
agent to represent him itt · the counting- of the
votes by the Returning '0fficer. ·

61. No enquiry shall be mad~ at any election as to
the right of any person tr, rnte, except that the
polling officer may hims~if, or at the request of
fh{' agent of any candidatt, put to any voter the
following questions, or any of them and 110 other:lst. Are you the rerson whose name a_ppears
as A. 8. on the vot~rs' roll of this Municipality (or. \\'ard, as the case may be)?
2nd, Have you already voted at this election? Or
(in the case of any fierson entitled to vote
in a representative · c:apacitr under section
twenty-nine of thjs Prodamation) Have
you already voted a~ this election in this
capacity?
3rd. Are mu disqu:ilified as a \'Ofer h•: reasor.
of a · criminal convicli, ,n?
4th. (1f enrolled as an O•foer)
Have all the
sums due and payabl~) bv vou or for which
you arc liable in re.?-f',ect -of rates payable
three months or morq before this date beer.
paid?
5th. (If enrolled a,; "!1 <J(:rnpie r) Arc you still
in occupation of 1mmf>\·able property within
this Municipality of t~e ratable value -of two
hundred pounds or O\er?
And no rerson whu shall refuse to answer any
such qu-estions, or who sh<!\t not answer the first
and fourth or th.e first _a nd ~ifth of- such questions.
as th·e case _may .be, m the affinnative, and the
-second an~ third of such ~uestions absolutely in
the negative, shall be per-mitted to vote.

schrifte door hem ondertekend een plaatsver\·anger
ben<>emen die · al de macht en autoriteit zal hebber.
van de perso~n dien hij vervangt. Alles -~vat door
de stemopnemer gedaan wordt zal geschteden op
1-.:r,sten van de stadsraad
58. De stembeambte aan de stembus zal daarbij de
nr<le handhaven, het aantal kiezers bepalen dat
tegelijk zal worden binneijgelaten en al1e andere
person en buiten houden behalve de ste_mopne.1!1er.
de agenten der kandidaten en de op d1enst z11nde
politie-agenten.

59. lndien een voor de verkiezing genomineerde kandidaat zich als zodaniO' \Venst temg te trekken
nadat de stemdag bep~ald is kan hij, niet later
dan drie hele dagen voor de stemdag, Zondagen
uitgesloten, een kennisgeving onder~eke~en en
doen toekomen aan de stadsklerk die die aanstonds aan d·e stemopnemer overhandigen zal, die
bij ontvangst van die k_ennisgeving, _indien h~t aantal kandidaten door d1e terugtrekkmg vermmderd
kiezing moeten gekozen wor~en, zal verklar~n dat
de O\'erige kandidaten wettJg verkozen z1_1n en
1ndien het gezegde aantal met zove~ v~rmmderd
is, zal hij de naam van de persoon die ztch !erugO'etrokken heeft in de lijst van kandidaten U1tlaten
~n zal die persoon biJ de stemming niet verkiesbaar zijn.
60. lcdere kandidaat mag-, indien het hem goeddunkt,
in creschrifte door hem ondertekend iemand benoe7nen om hem bij de stembus te vettege~woordigen om toe te zien ~at ~et stemmen eerhk toegaat en mag ook schnftehk een agent benoemen
nm hem te vertegenwoordigen bij het tellen der
stemmen door de stcmopnemer.

61. Bij de stemming zal gcen o'ndcr:wek gedaan worden naar iemands recht om te stemmen behalve
dat de stembeambte zelf op verzoek van de agent
van ·een kandidaat aan iedere kiezer de vcilgende
vragen kan stellen of enige daarvan- en geen and ere.

( 1) ·-Is U de persoon wiens naam op de kiezers1ijst
\·an ·deze Municipaliteit (of wijk, zoals het ge\·al zal zijn) als A. 8. voorkomt.
(2) Heeft U bij deze verkiezing reeds g~stemd
(of in het gcval van een perso.on d1e gerechtigd is in ecn \·ertegenwoo~d1gende hoedanigheid te stemmen onder_art1kel negen-e~~
twinti,g- van deze Proklamahe). Heeft
~ll
· deze \·erkiezing reeds in deze ho_edamghetd
_g·estemd?

_u

(3) ls U als . kiezer uitgesloten van wegens een
· kriminele · ver6orde\ing.
( ,l)

(fodien als eigenaar ingeschreven.)
Zijn al
de verschuldigde bcdragen die door U betaald moetcn \\'orden of voor welke U aan•
sprakelik is met betrekking
belastin~e_n
betaalba.ar drie maanden nt zelfs meer .r nor
deze datum, betaald?

to!

(:,) (lndien als bewoner ingeschreven.) Is U bin·
nen deze Municip·aliteit nog in bezit van vastO'Oed van een geschatte waard·e \.·an twe-c:
"'
honderd
pond of meer r
En n1emand die weigeren zal op enige dier nagen
te antwoorden of die de eerste en vierde of eerste
en vijfde vraag, zoals het ge\'ai zal zijn, niet
bevestigend ~n de tweede en derde vraag niet
volstrekt ontkennend zal beantwoorden za1 toe.,.eiatcn worden te stemmen.

-

"'

'

62. leder die opzettelik op enige van deze uag~n
een onwaar antwoord zal geven zal . onderhev1g
zijr. aan een boete, vijftig pond niet te boven
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62. Any person who shall wilfully make a false answer
to any of th,ese questions shall be liable to a
penalty not exceeding fifty po4nds, or _in default
of payment to imprisonment, with or without hard
labour, for a term not exceeding six months.
63. The provisions of Chapters IX and X of the Muni•
cipalities Election Ordinance 1903 of the Province
of the Tran.svaal of the Union of South Africa, as
amended from time to time relating to corrupt and
illegal practices and other offences at elections shall
mu tat is rn utan dis in so far as applicable apply
in respect of elections of Councillors under this Proclamation and such provisions shail be deemed
to be incorporated herein and are hereby declared
to be of full force and effect within this Territory
subject to the following exception:Whenever in the said Chapters the expression
"Ordinance" is used such expression shall for
the purposes of this Proclamation be read as
"Proclamation".
64. Every voter coming to record his vote shall vote
. without undue .delay, and any voter who delays
unduly in recording his vote may, unless he shall
forthwith proceed to vote upon being thereunto
r-equired by the polling officer, be removed from
the polling _station upon the instruction o-f the
polling officer, and shall not be entitled to vote
at the election.
65. The manner of voting shall, in substance and as
nearly a_s is material, be as follows:- .
(1) The p~lling officer shall ascertain that the
person coming to vote is a voter entered
upon the- voters' roll, and, having ascertained
that such person is so entered, shall ask for
whom he votes·
. '
.

(2) when the voter has named the candidate for
whom he intends to vote, such officer shall
lay before the voter a page of paper having
at the top the name of that candidate, and
the· voter shall, if able and willing to do so,
write in the presence of such officer his name
where such officer shall direct;
(3), -should the . vote r be unable or unwi.Jling to
write, the Returning Officer or polling officer shall, at the request and in the presence
of the voter, write the- Christian name and
surname of the· voter, and attest the fact by
his o wn si-gnature;
( 4) in case the voter shall be entitled to vote for
more than one candidate to be elected at
such election, . there shall be laid before the
the voter so many papers bearing the names
of candidates not exceeding the number to
be elected as the voter shall have named as
the candidates for whom he votes.
66. Every Returning Officer shall, at the close of the
poll and as soon as possible after he shall have
received the voting lists or papers· taken by thr
other polling officers (if any) in the presence o.
st1ch candidates and scrutineers as may attend,
cast-up, examine, and count the number of votes
given for each candidate at the several polling
places: and the- Returning Officer shall as soon
as the results are ascertained, publicly announce
the state of the poll, and at the same time declare
the name or names of the person or persons elected.
Ano in the event of a number of votes being found
to 1le equal for any two or more candidates, -he
· shat: by lot determine which shall be elected.

gaande, of__ bij Wfilibe.talin.g aan gevan.genisst.raf
voor een hJd zes l'ftaand·e n niet te boven gaande.
63. De bepalingen Vafi Hoofdstuk IX en X van de
Municipa_lit<;iten V ~rkiezings Ordinantie 1903 van
de Provtnc1e Traqs,,aal van de Unie van Zuid
Afrik~ 1 zoals va~ t,lJd tot tijd ge,vijzigd, op om•
kopenJ en kno~1eqj c_n o nwetti:g e praktiJken en
and<;re overtredm_gfo bij verkiezingen zullen mu•
t ~ t 1 s mu tan t 1~ , inzoverre als zij toepasselik
z~Jn)_ van toepassiryg zijn ten opzichte van verk1ezmgen van Raa:cisteden onder deze Proklamatie
en zullen ~ie bemilingen beschouwd worden in
dezelve behchaamd te zijR en warden hierbij verk~aard v~n volle ~facht en uitwerking te zijn in
d1t O~b1ed, ondcFh,orpen aan de volgende uitzondermg:- .
Overal waar in voomoemde hoofdstukken de
a!td;~b~mJ _"Ordihantie" gebruikt wordt, moet
die mt-drukkmg vq~fr de doeleinden van deze Proklarnatie als "PnJ~lamaii-e" gelezen. worden.
64. Iedere kiezer . die zijn stem ko mt uitbrengen zal
zonder onnod1g V~fzuim stemmen en iedere kiezer
di-e onn??i~. het u[tbrengen van zijn stem uitstelt
kan ten21<J h1J, daarlfi e verrocht door de kiesbeambte,
onmiddelik gaat sft,mmen uit het stemlokaal ver~
wiijderd _--w_o rden fo zal niet gerechtigd zijn bij
de verk1ezmg te §femmen.
65. De wijze om te stemmen zal in hoofdzaak en in
alle belangrijke bi~zonderheden zijn als volgt:
(1) De stemb~an1bte zal zich overtuigen dat de
persoon die stemmen komt een kiezer is ingeschreven Oj:j de kiezerslijst en na zich te
hebben ove~tUigd dat die persoqn aldus ingeschr~ven 1~ hem vragen op ,vie hij stemmen w1l.
(2) Wanneer de kiezer de naam van de Kandi•
daat op wie hij stemmen wil genoemd zal
hebben zal d@ beambte hem een blad papier
voorleg~en Wiiarop bovenaan de naam van
de kand1daat zal zijn en zal de kiezer, indien
het hc:m mof;felik is en hij gewillig is het te
d_?en, in de tt:1genwoordigheid van de beambte
z11n naam ztHen waar de beambte zal vo or. schrijven . .
(3) lndi~n. d~ ki ~ier onmo.gelik schrijven kan -ef
onw1lhg 1s tt schrijveri zaJ. de stemopnemeF
of stembeam!:Jte op verzoek en in de tegenwoord'igheid tan de kiezer de voor- en fa,
milienaam va,!t de kiezer schrijven en zal die
daad door Zljfl eigen handtekening betuigen.
(4) lngeval ~e kifzer gerechtigd is voor meer dan
een verk1esb:ue kandidaa.t op zo een verkiezing
te stemmen ta! voor de kiezer zoveel · stembrieven gelegd worden met de narnen van
de kandi-date:fi, het aantal nie-t te bovengaande
dat gekozen moet worden als de kiezer tot
kandidaat 013 wie hij wil 'stemmen genoemd
' hebben, .
.
66. Iedere stemopne111er rnoet na het sluiten van de.
stemming en zodfa mogelik na de door de andere
stembeambten oogenomen stemlijsten of pakketten on_tvan~en te hebben (zo die er zijn) in tegen-.
woord1ghe1d van die kandidaten en kontroleuren
,~elke a~?-wezig h10chten zijn, de op iedere kand1daat btJ al1e st~mbussen uitgebrachte stemmen,_
optel~en, tellen efi nagaan; en na vasts telling van
de u1tslag van •le stemming publiek maken en
ter ze!fde tijd de naam of namen van de verk~zen
persoon of persnhen ·bekend maken. En in geval
twee of mee-r K§ndidaaten een even groot getal
stemmen _verkre~&n, zal hij bij toting bepalen wie
gekozen ts.
67. De stemopnemer moet onmiddelik na de bekendmaking van de. ujtslag van de stemming alle v-0o ra
noemde stembmJjes in een pakket do en en zodanig:
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The Returning Officer shall, immediately after the
declaration of the poll, enclose in one packet all
the voting papers afore,aid and shall seal up such
packet and endorse thereon a description of the
contents thereof, and sign such endorsement with
his name. The said sealed packet, together with
a certificate stating the names of the Councillors
declared to be elected shell be forwarded by the Returning Officer to the Tqwn Clerk, who shall safely
keep such sealed packet for six months after the
receipt thereof, and altcr the expiration of six
months such papers ma\· be destroyed in the presence of two Gouncillois unless the Council shall
otherwise direct.

68. Ne, such sealed packet of voting papers shall be
opened during the said period of six months,
unless by order and in the presence of the Council,
or by order of some competent court. And if
any person shall, contrary to the provisions thereof,
wilfully break th.e seal of or open any such packet,
he shall, upon convicti,,n, be liable to a penalty
not exceeding ten pounds.
69. When the proceedings •)f any election are interrupted or obstructed at any polling place by any
riot or open violence, the polling officer shall not
finally close the poll, b\1t shall adjourn the taking
of the pciH to the day f<,l!owing, and, if necessary,
such polling officer shall further adjourn such poll
until such interruption (1r obstruction has ceased,
when he shall again Proceed with the taking of
the poll at the place at which the same shall
have been so interrupted or obstructed.
70. If from any cause, not being such as mentioned
in the last preceding section, after a poll ·has
been appointed for 3.ny election no election takes
place on the day apnointed, the election· shall
stand adjourned until the same day of the
following week and the Polling officer shall
give not less than three days notice thereof by
advertisement or placaras affixed in public places
in the municipality. And in all such cases as
in this and the last preceding section mentioned,
the Councillors (if anY) who would, on the day
appointed for the eledit,n, have retired from office
by rotation, shall conht,ue in office until the day
to which such election or polling for the same
has been adjourned.
71. In any sub-divided Mw,icipality the provisions of
this Proclamation relating to the elections shall
mu tat is mu tan dis extend and apply to every
ward in ,vhich an election shall take place, as
well_ as, or instead of) h the v.rhole Municipality 1
as mcurnstances may '!equire: Provided that nothing in this section or !n section forty - s eve n
of this Proclamat!()n q;ntained shall prevent any
p_erson dult quaht1ed _n, accordance with the prov1s10!1 of ~ection t ~ 1 I: t e e n hereof from being
nornmated a.s 3. cand1dqt~ for election as councillor
for any \Vard whe~her he o,vns or occupies- immovable property m 3uch ward or not.
72. No election under the Drovisions ot this Proclam_ation shall be declar,ct invalid by reason only
ot any defect 10, or. '>\·:mt of title of, the officer
or person by or betort ,~·horn_ such election, or
any polling for the _same, has been held: Provided
that such person _has been acting in the office
g1v1ng the ng-ht to pr ,•side at such election.

7J. No election shall be 0Jeclared invalid by reason
ot any m;stake or. non,-=~compliance with the terms
ot !hts l ro~latnaho1,1 .. 1J it appears to the Court
havmg cognisance or ,l\, question that the election
wa'~ conducted in ac{'.C;:·d-1nce with the principles

68.

69.

70.

71.

72.

73.

pakket verzegelen, en op hetzelve een aantekening
maken de inhoud ervan beschrijvende, en zodanige
aantekening met zijn naam ondertekenen. De stemopnemer moet het gezegd verzegeld pakket, benevens een certifJkaat de namen van de gekozen
verklaarde raadsleden aangevende aan de Stadsklerk zenden, die zodanig verzegeld pakket gedurende zes maanden na ontvan,gst van hetzelve in
veilige bewaring houdt, en na verloop van zes
maanden kunnen deze papieren in tegenwoordigheid van twee raadsleden worden vernietigd, tenzij de Raad anders mocht bevelen.
Oedurende deze periode van zes maanden mag
geen verzegeld pakket van stembriefjes worden
geopen-d behalve op bevel en in tegenwoordigheud van de Raad, of op bevel van een bevoegd hof.
Iedereen die, in tegenstrijd met deze voorzieningen, opzetteli'k de zegels van zodanig pakket verbredkt, of hetzelve opent, is bij veroordeling onderhevig aan een boete tien pond niet te bovengaan-de.
Wanneer de verrichtingen van een veddezing door
oproer of publielke geweld bij een stemplaats onderbroken of belemmerd worden, moet de stembeambte de stemming niet finaal sluiten, maar
de stemming op de volgende dag verdagen, .en,
als nodig, moet de stembeambte de stemming verder verdagen totdat deze stoornis of belemmering
opgehouden heeft, waarna hij dan voortgaat met
de stemming op de pleik waar dezelve onderbroken of belemmerd werd.
Wanneer uit enige reden, nfet zijnde degene in
voorgaand artikel genoemd, een stemming niet
gehouden wordt op de dag voor die stemming
vastgestcld, zal de stemmjng uitgesteld worden
tot dezelfde dag in . de volgende week, en de
stembeambte moet ten min_ste drie dagen voor
de stemming dezelve bekend maken door advertentie of kennisgevingen in de openbare plaatsen
van de Municipaliteit aangeplakt. En in alle geva!len, zoals in dit en in voorgaand artikel opgenoemd, zullen de raadsleden die op de dag
vastgesteld voor 'de verkiezing beurtelings afgetreden zouden hebben, zitting houden tot de dag
waarop deze verkiezing verdaagd is.
Ingeval van een onderverdeelde Munidpaliteit zullen _de voorzieningen van deze Proklamatie, betrekking hebbende op verkiezingen, mu ta tis
mu tan dis toepasselik zijn op elke w"ijk in die
cen verkiezing plaats vindt, alsmede of in plaats
van, de gehele Municipaliteit, (naar het geval
mocht zijn): Met _dien verstande dat niets in dit
artikel of in artikel z even - en - v e e rt i g van
deze Proklamatie enige persoon die overeenkomstig
de voorzieningen van artikel de rt i en daartoe
bevoegd is, zal verhinderen genomineerd te warden als kandidaat voor verkiezing als raadslid voor
een wijk, of hij al dan niet vastgoed in zodanige
wijk bezit of bewoont.
Geen verkiezing overeenkomstig de voorzieningen
van deze Proklamatie zal als ongeldig verklaard
worden alleen \vegens enig gebrek in de benoeming of enige onbevoegdheid van de ambtenaar
of de persoon door of voor die de verkiezing of
stemming gehouden werd: met dien verstande dat
deze persoon werkzaam is geweest in het ambt
waardoor hem de bevoegdheid als zodanig verleend is.
Geen vcrkiezing zal als ongeldig verklaard warden
wegcns een vergissing of het niet opvolgen van
de voorschriften van deze Proklamatie indien het
blijkt dat d·e verkiezing gehouden is in overe-enstemming met de beginselen in deze Proklamatie
neergelegd en dat die vergissing of dat niet nakomen geen invloed gehad heeft op de uitslag
van de verkiezing.
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iaid down in this Proclamation and that such
mi~ta;ke or non-compliance did not affect the result
of the. ,e lection.
74. The invalidity of any election under this Proclamation shall not affect anJ action, suit, or other
proceeding by. or against any C<?uncil, bu_t ev~ry
surh action, suit, or other ·proceeding shall l:le _tned
and determined as if no such objection existed.

7~. H at any time there shall be no Mayor, Deputy
Mayor, or Town Clerk, or any Mayor, Deputy
Mavor or Town Clerk, shall refuse to act, or be
incipa.ble of acting, as by this Proclamation
provided, ali acts and things which may or are
required to be done by such Mayor, , Deputy
;\,\avor or TO\\·n Clerk, as the case may ne, may
!a\,~uu\, be done and performed b)1 such one of
the Cotmcillors as the Council of the Municipality
may appoint tor that pu~pose, or failing such appointment by the Co.uncd by such r,erson as the
Administrator may appoint.

o.

Whenever any vacancy shall arise in the off~ce
ot an elective councillor which cannot othenvlse
be fille9, it shall be lawful for the Administrator
ic., appoint- any dul_v qualified person or persons
to be- councillor or councillors as the rase may
require.
Ch apter JI.

f i, e of the principal Proclamation are hereby repealed:~

( 1} S·ections f o u r and

(2} At . the fost meeting of the Council heid after
every annual election and nomination of Coun•
cillors . as · hereinbefore' provided, or at the
fast meeting of the Council for any newly
constituted Municipaiity and thereafter at the
_first1n-eeth:ig of the Council thereof after every
·annual election and nomination o.f Councillors
the CounJillors present shall by ballot, if
there be mor( than one nomination, elect one
co~ncillor to be Ma\'or and if there be only
one nomination theri the Councillor so nomi•
nated shall be declared duly elected as Mayor.
Such Marnr shall forthwith enter upon his
office and continue therein until his successor
he ~ppointed <1.fter the next ens1:1ing annual
election and nomination of Counc1Uors unless
his · office be_ so0ner _ vacated, _and in case oi
such · ,;acancy then · a . sµccess_o r shall at the
ne_x t meeting of the Council be chosen by
the Councillors from amongst themselves, who
shali forthwith enter upon his office and serve
as Mayor for the remainder. of the period for
which the vacating Mayor was elected: Pro\·1ded, always, that should a Mayor for any
reasori not he elected at a meeting as herein
prescribed, he - rttaf ~e elected_ at the first
ordinary meeting of the Council held thereafte·r or at a special meeting called for the
purpose.

'74. Lie ongt:ld~ghejcJ ,·a.'1 een .verkij'(:.zing onder <leze
Proklamatie za! geen invloed hebben op enige
1aak, vordering of ander pr0Ct:.\:_; gevoerd door of
·~egen de Raad, rl'faar elke za~k, \'ordering of ander
proces zal verhoord en beshst \,·orden als of zodanigt:: bezwaren niet besfondeJ?i.

75 ·Als ter enige tijd geen Burgem(,<ester Onderburgemeester of Stadsklerk zal zijt} of 'enige Burgemeester, Onderburgemeester ot Stadsklerk weigeren zal te handeien of onbel(;\\·aam zal zijn te
handelen wals in deze Prokl~matie is bepaalcJ,
,:-ulkn alle handelingen of dingcr;: die gedaan moeten
worden door zulk een Burgern~~ster, Onderburgemeester, of Stadsklerk, zoals n<et geval mag zijn,
'..vettelik gedaan en uitgevoerq worden door zulk
een Raadslid als de Raad \'af\ de .'v\unicipaliteit
mag aansteilen rnor dat dr;~l, of hij gebreke
\·an zulk een aanstelling van ~e Raad, door een
ptrsoon die de Administrateur- zal aanstellen.
7(

\Vannet::r een ,·akature open zal vallen in een
kantoor van t::en verkiesbaar Haadslid, welke niet
g·evuld kan worden zal he1 \-.·ettig zijn dat de
.~dministrat-eur enig behoorlik ~3t:kwame persoon of
person-en als Raadslid of !eden hiag aansteilen :wals
het geva·1 mag iijn.
Hooidstuk ;;

77

( 1) A rtikels vier en vijt van
,.ijn hierbij herroepen.

li !.;

hu<Jfdproklamaatie

(2) Op de etrste vergaderink ran <le Raad, ge•
ho11den na elke jaarlikst ·\-erkiezing en nomina tie van Raa-dsleden, Zl 12ls hierin voorzega
rJf _op d~ eerste vergadering van c:Ie Raad door
mtge meuw samengcstelge Munidpaliteit, en
daarna
de eerste ,·erinn.lering van de Raad
t.laarnn na elke jaarliks<! nrkiezing en nominatie van Raadsleden, zuHtn de tegenwoordige
Raadsleden. als er meer- dan een nominatie
is, per geheime s~emmir1g cen Raadslid tot
Burgemeester verktezen \m indien er slechts
een ro_minatie is,_ zal htt aidus genomineerde
Raadshd belloorltk als fforgemeester gekozen
verklaard worden._ ZulJ,; een Burgemeester
zai aanstonds zijn betrt:kking aanvaardeit· en
die behouden totdat 'tij!1 upvolger benoemd
zal worden na de eer~tgenoemde volgende
jaarlikse verkiezing en hominatie van Raadsieden, behalve wanne·cr zijn. amht v{16r die
tijd open valt, en ingeval ,:an zulk een vakatur.e
zal een 'JpvoJger op Q.e eerstkomencte vergadering van de · Raad door de · Raadsleden
under henzelven geko1tn worden, die aan~
stonds zijn betrekkinw aanYaard'en en als
Burgemeester dienen z~i voor de rest van de
tijd voor welk de aigHreden Burgemeester
gekozen \yerd. ·

/)r

A!tijd mits dat, ind.ien een Burgemeester
om de een of andere reqrn op een vergadering
niet gekozen werd zoal~ hierin \'oorgeschreven,
hij gek0zen kan wordefi op de eerste gewone
vergadering- van de Raad hiema gehouden,
of op een buitengewon!: \·ergadering voor dat
Joel bijeengeroepen.

(3) After the eiection of i'v\ayor, as in the preced-

(3) N.a de \1erkiezing van g:: Burgemeester, zoals

ing sub-section provided, the Co.uncil shall
,imilarly elect some other Counc1l1or to M
Deputy· Mayor who shall, in the event of ~he
j-eath or resignation of the Mayor, or. dunng
his absence or illness, do all acts · which the
Mayor as such may do. The fact of the
abs.ence or illness o(the Mayor shall be notified hv the Town Clerk or his deputy to
the fi;st. meeting of the Council after the
iliness or absence of the Mayor has happened,
and shall be recorded in the Council's mi-

Yoorgeschreven in vocrgaand sub-artikel, zal
de raad op dezelfde \\·ijz~ eerr a.nder raadsli.d
als Onderburgemeestr;, ,·erkiezen, die gedurende afwezighe[d ot ziekte \:an de Burgemeester, of ingeval van zijn o\·er!ijden 0f bedanking alle handelingt;n dit de Burgemecster
mag docn, zal waarnymerr. Het bericht van
de afwezigheid 0f ziel;t,e Yan de Burgemeester
zal door de Stadsklcr~ of zijn afgevaardigde
aan de ee:rSte vergarlenng van de Raad bekend
gernaakt \\'orden, nad?~ wlk een afwezigheiq
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nut.es. Such record ~hall be a sufficient autho•
rity for all acts dQfie ,vithin the scope of
this and the princina l Proclamation by the
Deputy Mayor in li ~tt of the Mayor. In the
ev-ent of the office of Deputy Mayor becoming
vacant by reason of death or resignation, or
by his ceasing to be !l member of the Council,
the Council shall at the next ordinary meetinu
~IIO\\"ing the. meeting at which such vacancy
ts reported fill the V!Jcancy.

(4) On the election of

i4. Mayor, Deputy Mayo~
or Councillor under the provisions of this
Proclamation should \he number of votes duly
cast be found to b~ equal for any ·h-\'o 9r
more cand1dates, th~ election shall be determined by lot.

(5) The Mayor of every Municipality shall during
his tenure of office be a Commissioner of
Oaths for the district in which the Municipality is situated, and \vithout formal appoint•
ment shall exercise <!ii the poi.vers and duties
of a Commissioner 9f Oaths as if appointed·
under the law for t~e time being in force,
and the Town Cle_r½ of every Municipality
shall annually furmsn to the Administrator
the .Rame of the May0r of such Municipality
as soou as may be aftgr the election as hereinbefore provide?: Provided that any such Mayor
may at any hme be =removed from being a.
Commissioner of Oaths bv the Administrator
and from the date of notification in the Gazette ot $UCh r·emo\'3_1, the powers ot such
Mayor to act as a (.:ommissioner of Oaths
shall cease and detefminc.
(6) Where,:er. by any Prr.,clamation the Mayor is
cxoffl.CH) a memb~!' of anv .B::iard, Council,
o_r ot~er . bod_)\ o~. ?therwis-e represents the
Counctl _m his ott1c1ijl capacity, the Deputy
Mayor, in the event of the illness absence
or incapacity of the 1\i\ayor to act' shall occupy the pla~e of tht Mayor at or on such
Board, Counctl or othtr body, and shall other·
wise represent ~h~ Cnuncil \i,•ith all the rights,
po,~e_rs and . pnvileg~§ of the Mayor, and a
cert1ficatc, signed hr two members of the
Council, and by the Town Clerk certifrinu
to the illness, absenge or incapa~ity to- act
of the Mayor, and to the appointment of the
Deputy Mayor, shall be sufficient proof of
the facts therein set forth. · .
78. Section six of the principal Proclamation is hereby
amended by the deletion of the word "two" in the
fifth line thereof and the s ubstitution therefor of
the words "one-third". ·

79. Section t c n of the principa! Proclamation is hereh r
repealed and_ the followi_ri~ new section ten
hereby substituted theret,, r as follows:--

is

"10. ~o Councillor shall _h,te upon, or take part
1i:1 or be pres_ent a!, l!i his capacity as Counc11lor, the d1scus~10!1 of any matter in or
bef<_ire_ the Counc1~ II\ which he has directly
or tn~trectly by htms~lf or his partners an~·
pecuniary interest, anct no Councillor shall
ac~ . as · Advocate, _Attorney or Law Agent
~gamst the Co.unctl. . Any Councillor know1~gly contravem~g th§ pro\'isions of this section shall be ltabi~, on conviction, fo a
penalty not exceedm~ fifty pounds and his
seat upon the Coun~H shall thereupon become \'acant.''

fi(,:

of ziekte van de Burgemeester plaats ¥eh~,:i
zal hebben, .en zal vermeld Worden m at
notulen Yan de R.aad. Zulk een aantekening
zal een voldoende gezag zijn voor afle handelingen gedaan binnen bevoegdheid van
deze en de hoo-f d Proklamatie do-or de
Onderburgemeester in plaats van de Bergemeester. In geval het ambt van de Onderburgerneester open valt wegens d·e dood of
de be<lanking of van wegens zijn ophouden
een lid van de. Raad te zijn, zal de Raad op
de eerstkomende gewone vergadering op welke
ztilk een vakature bekend gemaakt wordt, die
vakature vervullen.
(4) • Indi.en op een verkiezing van een Burgemeester,
Onderhurgemeester of R.aadstid onder de be·
palingen van deze Proklamatie het aantal stem•
men behoorlik gegeven bevonden wordt gelijk te zijn voor twee of meer kandidaten zal
de verkiezing door het lot beslist worden.
(S) De Burgemeester van iedere Municipaliteit zal
gedurende zijn ambtsbekleding een Kommissaris van Eden zijn voor het distdkt in welke
de Municipaliteit gelegen is, en zal, zonder
formeel aangesteld te zijn, die machteo en
plichten van een Kommissaris van Eden uitoefenen, alsof aangesteld krachtens de wet van
de-ze tijd, en de Stadsklerk van iedere Municipaliteit zal jaarliks, zodra mogelik na de stemming wals hierin voorzegd, de Administrateur
,·oorzien met de naaril van de Burgerneester van
zulk een M:unicipaliteit. Mits dat enige Burgemeester ter enigc tijd door de Administrateur
als Kommissaris van Eden afgedankt kan warden en na de datum van de bekendmaking
in de Officiele Koerant van zulk een af•
danking zal de macht van zullc een Burgemeester om a1s een Kommissaris van Eden
op te treden, ophouden en eindigen.
(6) Waar, door enige Proklamatie de Burgemeester een Ex officio _lid is va n enige
kommissie, ot raad of andere vereniging, of
op een ander'e rnanier de Raad in zijn offi·
'ciele hoedanigheid vertegenwoordigd, zal de
Onderburgemeester in geval van i:iekte, af\\·ezigheid of _onbek\1_1aamheid \ran ·d e Burge•
meester om Je handelen, de plaats innemen
\an de Burgemeester op of in zulk een kommissi,e, raad of _a nde_re vereniging, en zal de
Raad op andere manier met al de rechten, machten en bevoorrechten van de Burge•
meester'·vertegenwoo.rdigen, en een certifikaat
door • twe-e 1eden \'an de Raad, en door de
Stadsklerk getekend, getuigende van de ziekte,
afwezigheid of onbekwaamheid van de Burgemeester om te handelen, en van de aanstelling
nn de Onderburg.emeister, zal een voldoende
· bewijs zijn \'an de feiten hierin vermeld.
78. Artikel z es van de hoofdproklamatie is hierbij
gewijzigd door de weglating van het woord "h~ree"
ln de zesde regel en het vervangen ervan door
de woorden "een derde \'an de''.
79. Artikel tie n van de hoofdproklamatie is hierbij
herroepen en het volgend nieuw artikel tie n in
de pl!la°fs ervan gesteld:
•'HJ. Geen Raadslid zal, in zijn hoedanigheid al;
Raadslid, stemmen op, of. dee! nemen aan.
of tegenwoordig zijn · bij de bespreking van
dingen in· of voor d e Raad in welke hij
direkt of indirekt zelf, of zijn vennoot, enig
geldelik belang heeft, en geen Raadslid zal,
als Advokaat, Prokureur of \Vetsagent tegen
de Raad optreden.
Elk Raadslid die willens en weiens de
bepalingen van dit artikel overtreedt zal. ind-ien schuldig bevonden, onderhe,·ig zijn Br:
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80. Section eleven of the principal Proclamation

-een 9bete £ 50 niet te boven gaande en ~ijn
zetel in 'de Raad zal daarop openvallen".
80. :4-rti~el _7 Ii van de Hoofproklamatie zal zijn en
1s h1erb11 herroepen.
81. Section t h i rte e n of the principal Proclamation
shall be and is ·hereby repealed.
81. ~~ikel _d ':rt i en van de Hoofdproklamatie zal
z11n en 1s ttierbij herroepen.
82. Section t w en t y of the principal Proclamation is 82. A_r_tikel twin ti g van de Hoofdproklamatie is hier•
hereby repealed and the following new section
b1J ~-err?e/;en en door het volgende nieuw artikPl
t w 1 n t I g ,•ervangen als volgt:twenty is hereby substituted therefor as follows:"20. (1) ~adat door de Raad besloten geworder
"20. (1) After any resolution for passing any
l~ enige regeling te makeu en niet min•
(1er dan zeven dagen voordat diezelfde
regulation has been agreed to by the
vastgesteld is, zal een kopie van zulk een
Council and not less than seven days
F_egeling in het kantoor van de Raad ge.
before the same is confirmed a copy
~eponeerd warden en zaI bloot gesteld
of such regulation shall be deposited
~ijn aan de inspektie van enigeen, ter
at the Office of the Council, and shall
!!lie redelike uren, en een kennisgeving
there be open to the inspection of any
{al in een, in de Municipaliteit gewoon•
person, at ·an reasonable times, and a
!ik in omloop zijnde koerant (zo er een
notice shall be published in some newsis) geplaatst warden en zal verder ten•
paper, (if any) generally circulating in
!oongesteld warden in een plaats in de
the Municipality and shall furthermore
~unicipaliteit, vermeldende de algemene
be posted at some place in the Muniinhoud van de voorgcstelde rege!ing en
cipality, setting forth the general purieggende dat een kopic ter inzage en in•
port of the proposed regulation, and
spektie ligt, zoals voorzegd.
stating that a copy is open to inspection as aforesaid.
(2) Nadat een regeling door de Raad gemaakt is zal die ter goed~eLtring aan de
Administrateur voorgelegd worden op de
"(2) After any regulation has been passed
wijzc door hem voorgeschreven en, indien
by the Council it shall be submitted
aangenomen, in de Officiele Koerant befor the approval of the Administrator
kend gemaakt worden, en zal zulk een
in the manner by him prescribed and
regeling daarna de macht van een wet
· if approved shall be published in the
hebben in de Municipaliteit.
Gazette, and thereupon such regulation
shall have the force of law in the MuniMits dat de Administrateur voile
cipality:
macht en gezag· zal hebben na goeddunken, en na een- red en . aangetoond te
llebben voor de informatie van de Raad,
P·wvided, that the Administrator shall
om zijn goedkeuring van een regeling,. alhave full power and authority in his
dus voor zijn goedkcuring voorgelegd, te
discretion, and upon assigning a reason
weigeren, in elk geval waar hij denkt dat
for the information of the Council, to
wlk een regeling u I tr a vi r es is, of
withhold his a_pproval from any reguonredelik, of in tegenstelling met het belation so submitted to him for approval
lang en de veiligheid van het publiek
in every case where he shall consider
of dat de dingen waarvoor daarin Ls voor•
th/it such regulation is u It r a vi res
ziea al genoeg .. _v oor voorzien zijn" in de
or unreasonable or opposed to the public
gewone wet of in enige bestaande wetinterest or safety or that the matters
gevende vaststelling.
provided for therein . are already suffiMits verder dat, indien zu]k een rege•
ciently provided for at common law or
ling gedeeld kan worden de Administra~
by any existing legislative enactment.
teur een gedeelte daarvan kan goedkeu~
ren en zijn goedkeuring kan weigeren
Provided further, that where any
van enig deel in overeenstemming met
such regulatio11 is in its nature divisible
de overwegingcn hiervoor in dit artikel
the Administrator · may approve part
neergelegd.
thereof and may withhold his approval
Mits eindelik, dat het ,vettig zal zijn
from any part in accordance with the
voor de Administrateur, voordat hij een
considerations hcreinbefore in this secregeling aan hem ter goedkeuring voor•
tion laid down:
gHegd zal goedkeuren, dezelve te \\'ijzigen of te ,·eranderen mits zulke wijzi•
Provided lastly, that it shall be
ging hem raadzaam mag rnorkomen en
lawful for the Administrator, before apniet in tegenstelling· 'is met de werke1ike
prodng of any regulation submitted to
geest eii bedoeling van de regeling zoa!s
voorgelegd, en dezelve zoals door hem
him for approval, to modify or amend
the same, provided such modification
gewijzigd of veranderd goeci te keuren,
appears to him to he advisable and is
en daarna kan zulk een regeling, aldus
not opposed to the true spirit and intent
gewijzigd of veranderd met de toestem0f. the regulations as submitted and to
ming van de Raad, bekend gemaakt wor•
den in de Officiele Kverant als rechtskracht
approve the same as modified or amended
hebbende overeenkomstig- de , 1oorzieninby him, anti thereupon such regulation
gen van dit artikel zonder weer tentoon.
so modified or amended mav \\ith the
gesteld of voor inspektie blootgesteld te
consent of the Council be pt1blished in
worden of <lat enige kennisgeving met
the Uazette qS ha\'ing force of law in
betrekking tot dezelfde gemaakt of tenterms of this section without again hdng
toongestcld wordt.
_
deposited for and open to· insptction
i-,r any notice regarding the same being
(3) Een kopie ,:an de Officiele Koerant inagain riuhli~hct! or posted.
hvudende enige Bijwet of regeling vaq
shall be and is hereby repealed.
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"(3) A copy of the. Ga.~ette containing any
bye-law or regulati0tt of any Municipality
shall be evidence of the due making
of such bye-law (ir regulation and of
the contents there0f."

83. (1) Sections t \\' en t y - on e and t wen t y- two
of the principal
repealed.

Procl::rn1ation are

hereby

(2) The Council shall as §oon as conveniently
may be after the first, o r in any subsequent
year the annual, electi on of Councillors, elect
an auditor, and the Admitiistrator shall appoint
another, who shall joint!v audit the accounts
for the calendar year .n ~.;t ensuing, and there
shall be paid to them fjut of the l\'\unicipal
funds such reaso nable remuneration as the
Council may deem fitting and all elections
for auditors shall be tkmducted in manner
similar to that employl:!d in the election of
officers of the Council ; Provided however
that such remuneration !;hall be fixed before
the appointment of the tiuditors in each year,
and shall not be reduc1d in any year except
with the sanction of th e Administrator, and
provided further that, if it shall appear to
the Administrator that the amount fixed for
remuneration of the ~t1ditors is insufficient
for the purpose of sectiring proper audit, he
shall direct the Council' to increase such remuneration as he may deem necessary, and
thereupDn such remunerrition shall be increased
~s directed ~ccordingly: Provided lastly that,
Ill the case of a newly CQiistituted Municipality,
the auditors ar,pointed l!nder this section shall
ho ld office as from tht date of the constitution of the Municir,;ility.
(3) It shall not_ be comret!'/ilt to elect or appoint
as an auditor any Cmincillor or officer of
the Council or any person who is insoivent
or who has assigned hi§ estate for the benefit
of his creditors, or whn is a contractor with
the C<Juncil, or is dirt ctly or indirectly interested in any contr;1d with the Council,
or is surety for a'i1y contractor with the Council,
or who is. in partnership with any Councillor
or any officer, or who is related in or within
the third degr~c of consanguinity or affinity
to any Councillor or to any officer of the
Council who dea.ls with cash or .acooun ts:
Provided:

(a) That no auditor \\ ho was at the time of
his electi-on or app(;intment duly quaiified
to be elected '?' !'lppointed shall cease
to hold such otf11co~ by reason that any
person related to him within such third
degree shall after \he election or appointment of such. auditor become a member
of the Council to supply any casual vacancy or by rea~on that such auditor
and some member t,r officer of the Council
shall, after electiort or appointment, become related to e~ch other in or within
the third degree f,f consan<Tuinitv or affinity.
b
0

(b) That if any auditqf after his appointment
as such be elected.. a Councillor or o ther
officer of the Council his office of auditor
shall, ips o fa c tt,, become vacant.
(4) Should an auditor die tir resign or refuse to
act o; ~ecom.e incapabli:: of acting from mental
or bodily diseas e, or become insolvent, o r
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enige Municipaliteit zal het bewijs zijn
van 'het behoorlik maken van zutk een
Bijwet of regeling en van de inhoud daarvan".

83. (1) Artikels een-en-twintig en twee-ent win ti g van de Hoofdproklamatie warden
hierbij tetuggetrokken.
(2) Zodra zulks gevoegelik geschieden kan na
de eerste, of in elk volgend jaar na de jaar•
likse verkiezing van raadsleden, kiest de Raad
·een auditeur en stelt de Administrateur een
andere aan en deze gaan gezamentlik de re•
keningen voor het eerstvolgende kalenderjaar
na en wordt hun uit de municipale fondsen
·een redelike beloning uitbetaald zoals de Raad
geschikt rrioge achten, en alle verkiezingen
voor auditeurs worden op gelijke wijze gehouden als voor beambten van de Raad. Met
dien verstande echter, dat die beloning elk
jaar v66r de aanstelling van auditeurs vastgesteld wordt en in geen jaar verlaagd wordt,
behalve met goedkeuring van de Administrateur; en verder met dien verstande, dat als
het de Administrateur blijkt, dat het ter beIoning van de auditeurs, vastgestelde bedrag
onvoldoende is om een behoorlik nagaan der
rekeningen te waarborgen, hij de Raad gelast die beloning zo te verhogen als hij nodig
mag ac.hten· en daarop wordt de beloniug
diensvolgens verhoogd als gelast is; met dien
verstande, eindelik, dat bij een pas ingestelde
Municipaliteit de krachtens dit artikel aangestelde auditeurs het ambt · bekleden van af
d e datum vau de instelling van de Municipaliteit.
·
(3) Het is niet geoodoofd tot auditeur te kiezen .
of aan te stellen een raadslid of beambte van
de Raad of een persoon die insolvent is of
zijn boedel ten bate van zijn krediteuren overg·emaakt heeft, of die kontraktant bij de Raad
is, of direkt of indirekt belang heeft bij een
kontrakt met de Raad, of borg is voor een
kontraktant bij de Raad, of die in vennootschap
is met een raadslid of een beam:bte, of aan
een raadslid of een · beambte van de Raad
die kontanten of rekeningen hanteert, in of
binnen de derde graad van bloed- of aanverwantschap vermaagschapt is: met dren verstande :
(a) cl.at geen auditeur, die ten tijde van zijn
verkiezing of aanstelling wettelik tot verkiezing of aanstelling gerechtigd was, ophoudt dat ambt te bekleden om reden
dat een aan hem binnen de derde graad
verwante persoon na de verkiezing of aanstelling van die auditeur lid van de Raad
wordt om een voorko mende vakature te
vervu!len, of om reden, dat die auditeur
en een of antler lid of beambte van de
Raad na verkiezing of aanstelling verwanten worden in of binnen de derde
graad van bloed\'erwantschap,
(b) dat, als een auditeur na zijn aanstelling
als zodanig tot lid of antler beambte van
de Raad verkozen . wordt, zijn auditeursambt ipso fa ct o vakant wordt.
(4) Mochl een auditeur- sterven of bedanken of
weigeren te ageren of wegens geestes- of
lichaamskrankheid onbekwaam worden te ageren, of insolvent worden of zijn boedel ten bate
vari zijn schuldeisers afstaan, of met de Raad
'ten kon trakt sluiten, of direkt of indirekt belang
hebben bij een kontrakt met de ~aad, of borg
i.ijn of worden voor een kontraktant met de
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_________..:::.:.:~::.:....::.::::.:.:.:.::.:~~~-._:__:._
____----=~---assign his estate for the benefit of ?is creditors, or become a contractor with the
·Council or be directly or indirectly interested
in any 'contract with the Council, or be or
become a Suretv for any oontractor with the
Council his office shall become vacant, and the
Council or the Administrator, as the case may
be shalJ fi11 such vacancy forthwith for the
po~tion of the year then une~pired, Pro~ided
that any auditor not disqua!if1ed, as herem.~efore provided, shall be eligible. for_ re-election
or re-appointment at the expiration of .any
period of office.
{5) The Administrator may at any time for other
good and sufficient reason re1:11ove from offi~e
any auditor elected or appomted under th1~
Proclamation upon petition by the Councd
of the Municipality concerned.
(6) The auditors shall be bound by and conform
to the provisions of this Proclamation rela!ing
to audit and accounts and to any regulations
which may from time to time be decreed by
the ·Administrator under this section and published in the Gazette, and shall carry out any
instructions which from time to time they
may receive from the Council; pro_vided t~at
no such instructions shall be inconsistent with
the provisions of this a~d the pri~cipal Proclamation or any regulations proclaimed under
this section.
(7) The Council shall cause books to be provided,
and true and regular accounts to . be kept
therein of all sums of money received and
paid on account of and for th~ Council, and
of the several purposes for t,Vhtch such sums
of money have been received and paid, and
of all revenue which may have accrued, and
of such liabilities as · may have been incurred
but not discharged at the end of each calendar
vear and of such authorised writing-off of
irre~overable revenue, or for depreciation as
.are hereinafter described; and shall cause all
such entries to be made in such a manner
as to readily and clearly produce the accoun!s
hereinafter prescribed as required of th~ said
Coune;il; and. such books shall be kept m the
Office of the Council, and shall not be taken
thence ·except • by leave of the Council or by
process of some competent Court; and such
books and accounts shall at all reasonable
times be open .to the inspection of any Councillor, ratepayer or enrolled y~ter, as . well
as to the auditors or any offlc1al appointed
by the Administrator under this Proclamation
and · the Councillors and other persons aforesaid, . or any of them may wit~out fee take
copies or extracts from the said books.
(8) The Council shall cause to be opened and
kept in such books a capital account in connection with all expenditure out of borrowed
moneys on public works, buildings, land, plant,
or for any other purposes, showing upon the
one side the sums borrowed and upon the
other the sums spent. The interest on the
debt as well as any c:>ntributions to a sinking
fund for the extinction of such debt, sha11
be charged agai~st the o,rdinary v.:orking _and
maintenance account of t.1e Council: Provided
that the interest on a debt on public works
or· buildin.'.Ys during the period of construction
shall be added to tf1e cost of construction.
Provided further that nothing in the above
shali be taken as pre-.;enting the Council,

Raad, dan wordt zijn am'l:H vakant en vult de
Raad of de Administrateur-~ naar de mate van
het geval die vakature ter-§tond aan voor het
alsdan niet verlopen ged~elte van het jaar:
met dien verstande dat e~n niet, zoals h1erin
tevoren bepaald, onbevo~gd geworden auditeur herkiesbaar is of Op nieuw kan aan~
gesteld warden bij verfoon van een diensttijd.
(5) De Administrateur kan te eniger tijd om andere goede en voldoende redenen een krachtens deze Proklamatie ver~ozen of aangestelde
auditeur op verzoek van ije Raad van de betrokkene Municipaliteit llit diens ambt ontz-etten.
(6) De auditeurs zijn gebomJen aan en moeten
handelen overeenkomstig Ye op het nazien der
rekeningen en op rekeni~t,en betrekking hebbende bepalingen dezer Proklamatie en alle
regulaties die van tijd t~~t tijd . door de Administrateur krachtens cl.it artikel geproklameerd en in de Officiele Courant gepubliceerd
mogen warden en moete11 alle instrukties uitvoeren, welkc zij van iijd tot tijd van de
Raad mo gen ontvangen; inet dien verstande,
dat geen dier instrukties in strijd is met ~e
bepalingen van deze en de Hoofdproklamatie
of onder dit artikel geproklameerde regulaties.
(7) De Raad verschaft boeken en laat daarin nauwkeurig en regelmatig ~oekhouden van alle
op rekening van en vom de Raad ontvangen
en betaalde gelden en \'an de verschiltende
doeleinden waarvoor die gelden ontvangen en
betaald zijn, aismede vali alle ontvangene inkomsten en van zodanig~ schulden welke aang.egaan maar niet ,·.ereff~ild zijn aan het eind_e
\'an ieder kalender1aar ~h van het geauthor12.eerde afschrijven van oninvorderbare inkomst-en of wegens waaJ'devermindering zoals
hierin vcrder beschreven, en doet al die posten
op zulk een wijze bo~k~!t, dat zij gemakkelik
en duidelik de rekentnten, hierin nader beschrevei:i als door de ~dad vereist, aantonen;
zulke boeken warden teri kantore \'an de iaad
gehouden en niet daarujt verwijderd behalve
met verlof van de Raaq of op procedure van
een bevoegd Hof, en die boeken en rekeningen
liggen op alle redelike tijden ter inzage v.oor
-enig raadslid, belastingt5etaler, geregistreerde
stemgerechtigde, ZO\:e_I als voor de auditeurs
of een door de Admm•~fratie onder deze Pro•
klamatie aangestelde 1Hnbtenaar; en raadsleden an andere persorien voornoemd of een
van hen, mogen kostel1jos daaruit afschriften
of uittreksels maken.
(8) De Raad -doet

in

die boeken een kapitaal-

rekening •openen en hf,uden in \'erband met
alle uitgaven uit geleefid geld voor openbare
werken, gebouwen,_ grond, materiaal of voor
enige andere doelemdf;;11, waarop aan de ene
zijde de geleende som!·nen en aan de andere
de uitgegevene sommt1n aangegeven ,vorde~.
De renten op de schtjld benevens alle b11•
dragen tot een amorti~atiefonds voor de del•
ging dier schuld, WOFrJen geboek! tegen de
gewone werk en• ond~rhoudsrekenmg van de
Raad; met dien ,·erst,mde, dat de rent~ op
een schuld voor OP!.hbare \\'erken of gebouwen gedurende htt tijdperk van opricht,ing bij de bouwkost~n gerekend wordt.
Verder met dien \'erstande, dat niets in
het bovenstaande geci,d1t wordt qe Raad, in•
dien hij dit nodig acht, te beletten, boek te
houden in verband ""let het aanhouden van
zulke werken na de \'flito0iing er van, waarbij
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should it see fit, from keeping accounts in
connection with the carrying on of such works
after their completion, showing on the one
side the . revenue received and on the other
side the rost of maintenance, including moneys
spent on renewals: and in that case the interest and sinking fund contributions shall be
charged in the first instance to such accounts.
(9) The Counncil shail not later than the thirtyfirst day of January and the thirtyfirst day
of July, or such other days as the Administrator may appoint in each year, cause the accounts of the Municipality to be balanced to
the thirtyfirst day of December and the
thirtieth day of June immediately preceding
such firstmentioned ·dates respectively. After
such balancing the ·auditors shall, is soon as
conveniently · may be, examine the accounts
and statements prepared by the Treasurer,
of the receipts and payments or income and
expenditure of the Municipality during the
pr~vious half-year, showing (a) the General
Fund, (b) Loan Fund, (c) Sinking Fund,
T r u s t A c co u n t , (d) Aggregate Balance
Sheet, and (e) Pension or Superannuation
Fund, (if any), so as to ascertain that such
accounts and statements are in accordance
with the books of the Coundl and are supported by proper vouchers, that the expenditure is in accordance . with votes or resolutions or contracts of the Council, and that
such vot,es, resolutions and contracts are
authorised by law; also to ascertain the cash
balance held by the Treasurert and where
such balance is deposited. And the Council
shall by the Treasurer, produce and lay before
the auditors all books, securities, papers and
writings in its custody or relating to or having
a bearing upon the transactions recorded in
such accounts; and if the auditors, after due
inquiry, shall be satisfied that all moneys
received have been duly and properly accounted for, and that all· paymen't s charged
have been duly authorised and made and
correctly charged, and any transfers from one
account to another have been authorised by
the Council and are such as may he legally
made, they shall certify to the correctness .of
such accounts; but if they think there is just
cause to disapprove . of any item in the said
accounts they may clisallow the same, stating
in a report to the. Ccnmdl their reasons for
such. disapproval and disallo:wanc-c; arid if any
such auditor shall wilfully certify any such
account knowing the certificate on the account verified by it to he untrue in am
material particular, he shall he deemed to
be guil~y of contravening this section, arid
shall, upon conviction be liable to a fine not
exceeding twenty pounds, or in default of
payment to imprisonment with or without hard
labour for any . period · not exceeding one
month. Provided that nothing herein contained shall prevent the Council from causing
the accounts of the Munidpality to be balanced
and audited with such greater frequency as
the Council may deem desirable; Provided
further that the Administrator may in his
iliscretion authorise the accounts of any Municipality to be balanced annuallv to the 31st
of December i_nstead of half-yea.rty as in thi!l.
section provided.
{ I 0) If a~1y person wt.10 may he surcharged by the
at1d1tors as haywg made, or authorised or
as being othl~rwisc respousihlc for, any ill~gal

605

aan de ene zijde de ontvangene inkomsten
aangegeven worden en aan de andere zijde
de kosten van onderhoud, met inbegrip van
aan ,,ernieuwingen bes teed geld; en in dat
geval worden renten en bijdragen tot een
delgingsfonds te eerster instantie op die rekeningen gedebiteerd.
(9) De Raad laat niet later dan de een en derfrgste dag van Januarie en de een en dertigste
dag van Julie of een andere dag in ieder jaar,
zoals de Administrateur moge bepa1en, de balansrekeningen van de Munidpaliteit opmaken
tot de een en dertigste dag van December
en de dertigste dag van Juni,e, onmiddelik a.a n
di,e datums respektievelik voorafgaande. Na
het opmaken van !de balans gaan de auditeuren,
zodra rulks gevoegelik geschieden kan, de
door de thesaurier opgestelde rekeningen en
staten van de ontvangsten en uitbetalingen of
inkomst-en en uitgaven van de Municipaliteit
gedurende het voorgaande ha1f jaar na, waarop voorkomt (a) het Algemene fondst (b)
Leningsfonds, (c) Schulddeigingsfonds, (d) Beheringsrekening, . (e) gezamenlike Balansrekening en (f) Pensioensfonds of uitgediend verklarings Fonds (indien dat er is), ten einde
zi-ch te · vergewissen, da t die rekeningen en
statcn met de boeken ·van de Raad overeenkomen, door behoorl ike bewijsstukken gesteund worden, dat de uiltgaven in overeenstemming zijn met stemminge11 of besluiten
of kontrakten van de Raad, en dat die stemmingen, besluiten of kontrakten bij de wet
geauthorizeerd zijn; verder_ om zich te vergewissen van het kassaldo onder berusting
van de thesaurier en waar dat saldo gedeponeerd is:· En de Raad legt door de thesaurier
aan de audi.teurs . voor, alle boeken, sekuriteiten, rekeningen, papieren en geschriften onder ·zijn berusting, welke betrekking hebben
op of in verband staan met de in die rekenir:igen voorkomende trarisakties, en als na
behoorlik onderzoek de auditeurs overtuigd
·zijn, <lat van alle ontvangen -gelden behoorlik
rekenschap gegeven is, en alle in rekening
gebrachte betaHngen wettelik geauthorizeerd,
gedaan en korrekt in . rekeriing gebracht zijn
en . dat, waar van de ene -rekening op de
andere overgebracht is, zulks met machtiging
,·an de Raad geschied is en in dier voege,
als volgens wet gedaan worden kan, attesteren zij .c:le juistheid van die rekenirig_en; menen
zij · echter. dat er redelike oorzaak 1s om een
post op genoemde f'ekeningen af te. keuren1
dan kmmen zij die van de hand w1jzen en
in een verslag aan de Raad hun redenen voor
die aJkeurii1g en van de hand wijzing vermelden, en als zulk een auditeur met voor-

bedachte. rade zulk een rekeiung certificeert,
wetende dat het certifikaat op de rekening
die daardoor bekrachtigd wordt, in een of
and~re belangrijke biezonderheid, onwaar is,
dan wordt hij schuldig geacht aan overtreding
\·an dit artikel en is hij bij schuldigbe:vi/n,ding, strafbaar met een hoete van hoogstens
twintig pond, of hij wanhetaling met gevangenisstraf met of zondcr dwangarbeid voor een
tijd van hoogstens cen maan<l; met dien verstande, dat niets hierin vervat, de Raad belet,
de rekeningen der Municipaliteit zoveel vaker
te laten afsluiten en nazien als de Raad moge
wen~elik a ch ten; verder met dien verstande,
_dat de Administrateur naar goedvinden kan
bevelen dat de .rekeningen van enige Municipaliteit jaarliks tot de 31ste December in
plaats van.. halfjaarliks, zoals in deze artikel
bepiiakl; - gebalanceerd worden.
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payments appearing in the accounts of the
Council, shall fail to adjust or recover such
surcharge within such t.i me as may be allowed
for its recovery, the said auditors shall forthwith report such surcharge and all necessary
particulars to the Council, who, as .soon .as
possible, shali forward the report to the
Administrator with a recommendation thereon,
and the Administrator after due inquiry may
relieve the person in default of such sur. charge, or may sue, or may direct the Council
to sue, the person in default, in any court
having competent jurisdiction, for the 'recovery
of any amount which, in his opinion, has
been properly surcharged, and the Council
if so directed shall sue such person accordingly.
(11) At the first ordinary meeting of the Council
after the completion of such audit the accounts
and statements as audited shall be laid before
the Council, and the accounts and statements
shall then be finally examined and settled by
the Council, and if . the same be found just
and true they shall be allowed by the Council
and certified accordingly under the hand of
the Chairman oJ that meeting, at ,,,;,hich meeting, or any adjournment thereof, all creditors,
ratepayers enrolled voters, and other persons
interested may be present. A copy of the
abstract shali be kept by the Town Clerk
and posted upon a Notice Board at the o.ffice
of the Council and shall be open to be in.spected by any creditor, enrolled voter, or
ratepayer during office hours,
(12} The auditors shall, . at least once in every
three months, make a special examination
without pr-evious notice to anyone, of the
books and cash in hand and compare. the
cash with the books and chec;,k the various
balances, the cash in hand and the bank account, and make such inquiries and investigations as may seem necessary for ascertaining
particulars regarding any matter connected
therewith: Provided that a report of the result
of each such examination shall be made to
the Council and, if the auditors or any one of
them . deem it desirable so to do, a copy
of any such report shall be furnished by the
auditors to the Administrator.
·
(13) The Administrator may require a Government Official either personally or by an authorised deputy or may appoint some other person to examine 1he accounts of any Municipality. And the Council of such Muni.cipality shall by the Town Clerk produce
and lay before such official or his authorised
deputy or other person so appointed all books
and accounts required for the purposes of
such examination, with all vouchers in support of the same, and all books, securities
papers and writings in their custody relating
therek
(14) for the purpose of every audit under the
.provisions of the fast preceding section it shall
be lawful for the Government official or his
authorised deputy, or other appointed person
to hear, receive, and examine, evidence upon
oath (which oath such official or his aLtthorised deputy or other appointed person is
hereby empowered to administer) and by
summons under his hand to require such
person as he may think fit to appear· personally before him at a time and place to
be stated in such summons, -and to produce

(10) lndien ieman<l, die door de auditeuren tot
terugbetaling aangemaand is omdat hij onwettige op de rekeningen van de Raad voor·
komende betalingen gedaan of daartoe geauthori,z eerd hteft of anders.zins daarvoor verantwoordelik is, in gebreke blijft, die gelden
binnen de tijd, die voor aanzuivering veroorloofd is, aan t-e zuiveren of te vereffenen,
dan geven de auditeuren terstond bericht van
die opgelegdt: terugbetaling benevens de nodige biezo nderheden aan de Raad, en 'deze
zendt zo spocdig mogelik het verslag' aan
de Administrateur met een desbetreffende aanbeveling, en de Administrateur kan, na behoorlik onden()ek de in gebreke biijvende persoon van zulk een terugbetaling ontslaan of
in• een hof rnd bevoegde rechtsmacht dagvaarden of dnen dagvaanlen door de Raad
om op dat bedrag te verhalen · dat volgens
zijn mening !Jehoorlik als terugbetaling opgelegd is, en aldus gelast, dagvaardt de Raad
zulk een perso on diensvolgens.
(11) Op de eerste gewone vergadering van de
Raad, na het auditeren van de· rekeningen,
warden de rckeningen en staten, als zijnde
geauditeerd, aan de Raad voorgelegd en worden de rekeningen en staten dan finaal door
de Raad nagezien en vercffenc:! en als zij
rechtmatig en juist bevondcn worden, warden
zij dt>or de Raad aangenomen en dienovereenkomstig door de voorzitter van de vergadering met diens handtekening gecertificeerd, op welke ,•ergadering of verdaging \'an
dezelve, alle schuldeisers, b elastingb.etalers, op
de kiezerslijst ingcschreven kiezers en andere
belanghebbende personen tegenwoordig mogen wezen. Een afschrift van ·de proefbalans
wordt door de sta'dsklerk gehouden ten kantore van de Raad, op een bord aangeslagen
en ligt gedurende kantooruren ter inzage open
voor alle schuldeisers, o p de kiezerslijst ingeschreven kiezers of be!astingbetalers.
(12) Minstens eenmaal in iedere drie maanden zien
de auditeuren, zonder voorafgaande kennisgeving· aan wic ook, de boeken en kontanten
in handen speciaal na, vergelijken de..· kon•
tan ten met de boeken .. en gaan de verschilknde saldos, kontanten in handen en de bankrekening na en stellen zulke navragingen en
onderzoekingen in als nodig mogen blijken
voor het inwinnen van bijzonderheden betreffende een of andere daarmede in verband
staande zaak; met dien verstande, dat een
verslag aangaande de uitslag van elk zodanig
onderzoek bij de Raad ingediend wordt, en
dat een afschrift van dat verslag d_oor de
auditemen aan de Administrateur gczonden
wordt, iridien zij zulks wenselik achten.
(13) Oe Adrninistrateur kan een Gouvernementsambtena'ar oproepen, hetzij in eigen persoon
of door een gevolrnachtigde plaatsvervanger,
of kan iemand anders aanstellen, om de rekeningen van een or andere Muriicipaliteit na
te gaan. De Raad van rnlk een Municipaliteit moet dan door de Stadsklerk aan die
ambtenaar of diens gevolmachtigde plaatsvervanger of andere aldus aangestelde persoon
voorl-eggcn alle boeken en rekeningen die voor
dat ondenoek nodig zijn, benevens alle be\Vijsstukken tot staving er van, alsook alle
desbet-reffende boeken, sekuriteiten, papieren
en .geschriften in hun bewaring.
V66r
iedere auditering volgens de bepalingen
(14)
van de laatst voorafgaande artikel heeft de
Oou-.:ernementsambtenaar of diens gemachtigde adjunkt of ander aangesteld -persoon
het red1t getuigenis onder ede te horen, ont-
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all such books, sec1urties, papers and writings,
as may be neces_sary for such audrt, anything
to the contrary tn sub-section seven hereof
notwi·thstandirtg. Al-Id anv person so required
who shall without lawful excuse refuse to
attend i'll obedience: to such summons, or who,
having appeared, shall refuse to- be examined
upon oath or affifmation, or to take such
oath or affrrmati{)h, or, having taken such
oath_ or affirmation, to produce what has been
requrred to be pn~duced or to answer such
questions as shall 0€ put to him, shall be liable
to a penalty not §xceeding twenty pounds
for every such act_ or oHence, and in default
of payment to be imprisoned with or without
hard labour f_? r nqf exceedin•g three months
unless such fine he sooner paid: Provided
that no convictiof'! under this section shall
'-ie taken to exempt the person convicted from
liability to do 9 r J1firform the act, matter, or
t~ing required ~o be done or performed by
hrm, or from bemg successivelv convicted and
punished for every distinct commission of the
same act or offenct.
(15) The Council shall not later than in the month
of December in CV!:frv vear draw out an estimate of th~ probab!t' revenue and expenditure
for the year next ensuing, showing the several
taxes or rates to bt1 levied or assessed during
· the same, and th1 said estimate shall be
signed by the Maror, Treasurer and Town
Clerk, and shall be open io the inspection
of any ratepayer hr enrolled voter, and an
abstract thereof shat! be advertised in one
or ~~re yapcrs, if any, circulating in the
Mumc1pahty befor\) the thirtvfirst dav of the
month of Ja nuary i_11 the year next ensuing:
And after such publication of the said annual
estimate a s pecial meeting of the Council
shall be held upo11 fourteen days' notice for
the purpose of fiIHi.lly considering and con!irming the said estimate and at such meeting
1t shall not be competent or lawful to place
any new item on the said estimates or to
increase any item. As soon as may be after
such co~finna tion a duly certified copy ()f
such estimates and of the two preceding halfyearly balan_ce sh ~~ts as in sub-section (9)
hereof mentioned, and o f the auditor's reports thereon shall be forwarded to the Administrato~ ,vho r11ay approve ot the ,same
or otherwtse and ill.av further if he deem fit
require to be furni!ihed with anv further docu~
men ts, vou_c~ers or informati:on. for the purpose
of ascertam,ng w'1ether it is in the public
!nterests t~ cause an inspecUon, to be rnade as
m subsection (13) hereof provided.

(16) The provisions r>f c;uh-;;ections two to f if ~ e en indu~h·e or 1!,is section shall only come
mto ·operation froiu the first dav of January
1923:
,

Pro\"ided that ever-.\: Council s hall draw out
an estimate of the -nrobable reve;me and expmditure for the period 1st April to 31st
December 1922 Wfiich estimate shall be subruitte_d to the Adm( histrator for his approval.
Provided. further th"-t the books and accounts
of every <=:oun_cil s~nll be balanced and audited
to the thutyf1rst i:!<iv of December 1922 bv
so_m_e competent_ P'~f§on appointed hy the Admm1strator, which date shall be regarded
for all purposes as. terminatinc, the financial
Year 1922.
b
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vangen en ond'erzoeken (welke eed die ambtenaar of zijn gemachtigde adjunkt of andere
aangestelde persoon hierbij gemachtigd wordt
af te nemen) en bij dagvaarding onder zijn
hand die perso nen welke hem mogen goeddunken, oproepen om voor hem op in die
dagvaarding te vermeldene plaats_ en tijd persoonlik te verschijnen en alle boeken, sekurireiten, papieren en geschriften welke voor die
auditering mogen nodig zijn, over te leggen,
· niettegenstaande wat in artikel z even van
· <leze Proklamatie tot het tegendeel moge vervat zijn. En een ieder aldus opgeroepene
p,ersoon, die zonder wettige reden weigert
aanwezig te zijn ter voldoening .aan die oproeping, of die, verschenen zijnde, weigert
onder ede- of plechtige verklaring ondervraagd
te worden, of zulk een eed of plechtige verklaring af t-e leggen, of die, na aflegging van
zulk ,een ee<l of plechtige ve-rklaring weigert
voor t,e leggen wat hem gevraagd' is voor te
leggen, of de vragen hem gesteld, te beantwoorden, is strafbaar met een boete van hoogstens twintig pond voor elke zodanige daad
of v•ergrijp en bij wanbetaling, met gevangenis
met of zonder harde arbeid voor hoogstens
dri e maanden, tenzij de boete eerder betaald
wordt: met dien verstande dat geen schuldigverklaring volgens dit artikel beschouwd w o rdt
de schuldige persoon van i::le verplichting vrij
te stellen van het doen of verrichten van de
zaak, daad of din.g dat door hem moest gedaan of verricht worden, of hem vrij te stellen
van achtereenvolgens schuldig verklaard te
worden aan en gestraft te worden voor het
te!kens afz4:>nderlik plegen vah dezelfde daad
of vergrijp-.
(15) Niet later dan in de maand December in ieder
jaar st,elt de Raaad een begroting op van
de waarschijnlike inkomsten en uitgaven voor
h-et eerstvolgende jaar, en ,vaarop de ver~
schillende belastingen aangegeven zijn, welke
gedurende dat jaar geheven of geschat zullen
word-en en wordt die begroting getekend door
de Burgemeester, Thesaurier en ·stadsklerk
en ligt ter inzage open voor alle belastingbetalers of op de rol staande stemgerechtigden; een uittreksel van 'die begroting zal in
een of meer nieuwsbfaden, indien die er zijn,
welke in de Municipaliteit in omloo p zijn,
bekendgemaakt worden v66r de ee.n en dertigste dag van Januarie van het daaropvolgende jaar. Na de bekendmaking van voornoemde jaarlikse begroting vindt een speciale
vergadering van de Raad plaats op veertien
dagen· kennisgeving voor het finale overwegen
en bek•rachtigen van voornoemde begrotmg
en zal men op zulk een vergadering niet bevoegd of gerechtigd zijn, een nieuwe post op
voornoemde begroting te plaatsen of een post
te ve-rhogen. Zo spoedig als doenlik na die
bekrachtiging wordt een behoorlik geattesteerde kopie van die begroting en van de
t\vee voorafgaande halfjaarlikse balansrekeningen zoals in sub-artikel (9) van deze Prokla_ma ti-e genoemd hen.evens de ve-rslagen van
de auditeurs daarover, aan de Administrateur
gezonden, die dezelve kan goedkeuren of niet
en ver<ler naar goedvinden andere dokument-en, bewijsstukken of inlichtingen kan verlangen ten einde zich te vergewissen of een
inspektie zoals bepaald in sub-artikel (13) van
deze ProklamaU.e in het algemene belang is.
.(16) ~e beJ?alin~en van _sub-artikels twee to t vi j ft 1 en mklms van deze artikel zullen eerst van
af d~ eerste dag van Januarie 1923 in werking tr,eden.

608

Officiele Koerant, lste Febr[rarie, 1922.

84. Section t w en t y -lo u r of the principal Proclamation is hereby amend_ed by the deletion of
paragraph (d) and the substitution therefor of
the following new paragraph (d) ;-"(d) Any building or site the property of and
occupied by the Administration; provided that
the Administrator may in respect of any such
building or site mentioued in this paragraph
contribute to the funds of the Municipality
in whicb the said building or site is situated
a sum which shall be equal to the rates
assessed on such building or site of such
building when occupied as a dwelling and
to one-half of the rates assessed on any
building or site which is used for public
purposes. For the purposes of this paragraph
"site" shall mean the ground upon which
a building or other permanent erection actually
stands and any other ground actually occupied
for the purpose of such building or other
erection but shall not include ground contiguous thereto but not actually so occupied."
85. Section twenty - f iv e of the principal Proclamation is hereby repealed and the following new
section twenty-five 1s hereby substituted therefor as follows:- -

"25. ( 1) The Council of every Municipality shall
once at ieast ifl every year, and may from
time to time as they may see fit make
and levy, subject to the approval of the
Administrator rates upon all ratable property, witliin the Municipality. And such
rates may" be:
(a) a general landlord's rate or owner's
rate assessed upon the value of the
ratable property but not exceeding
sixpence in the pound sterling;
(b) a rate upon the site value of all
immovable property but not exceeding one shilling in the pound sterling,
or either or both of such rates.
(2) In addition lo the rates above mentioned
the Council may, subject to the consent
of the Administrator levy ariy or all of
the following rates and taxes or fees;~
(a) a water rate,
(b) a lighting rate,
(c) a sanitary rate,
(d) a vehicle tax.
In lieu oi water, lighting or sanitary
rates the Council may charge for the
amount of water or quantity of gas or
electric current supplied or for the sanitary services actually performed at a
tariff rate.
The Council may also charge fees for
any other ser\'ices rendered and for the
grazing of stock on Town Lands.
(3) E,·ery amount which is due and payable
to a Council in respect of sanitary ser\'ices or ruhbish ·or other removals ur
for the supply of water or light shall,
in default of payment by the occupier, be
a charge upon the property in respect
rJf which the rate was levied. Qr the service

Met die □ verstande, dat iedere Raad een
begrnting moet opmak<cn van de waarschijnlike inkomsten <en uitgaven voor het tijdperk
1 April tot 31 December 1922; deze begroting
wordt aan de Administrateur fer goedkeuring
\'Oorgelegd. Verder met die□ verstande, dat
de boeken en rekeningen van iedere Raad
gcbalanceerd en geauditeerd warden tot de
een-en-dertigste dag van December 1922 door
een door d-e Administrateur aangestelde bevoegde p-ersoon, en zal die datum voor alle
doeleinden beschouwd worden als het financiele jaar 1922 te beeindigen.
84. Artj kel vier - en - twin ti g van de Hoofdproklama\ie is hierbij gewijzigd door de weglating
van artikel. ( d) en het vervangen ervan door volgeq U nieuw artikel \d) :--·"(dJ Enig gebouw of enige plek he! eigendom
\'an, of door de Administratie bewoond: Mits
dat de Administrateur met betrekking tot
zulk een gebomy of plek, zoals in dit ar. tikeI genuemd, tot de fondsen van de Municipaliteit in welke het genoemde gebouw of
de genoemde plek gelegen is, een som gelijk de belasting op zulk een gebouw of
plek van zulk een gebou\v, wanneer als woon!mis geb,uikt, en de helft van de belasting
,·an enig gebouw of plek welke voor publieke
doeleinden gebruik1 word!, bij zal dragen;
Vo,or de doeleinden van dit artikel zal
"plek" betekenen de gr:rnd op \Velke
een
geboU\\. of andere blijvende oprichting werkelik staat en enige andere.
grond werkelik gebruikt voor het doei van
zulk een gebouw of andere oprichting, maar
zal aangrcnzende grand die niet werkelik
aldus gebruikt wordt niet insluiten."
85. Art!kel vi j f - en - twin ti g van de hoofdproklama0e is hierbij herroepen en door het vo]gend
niqi\'•: artikel vi j f - en - twin ti g vcrvangen: "2,L (1) De· Raad van iedere Municipaliteit moe!
ten minste een maal in elk jaar, en mag
van tijd tot tijd, naar mate hij het geschikt
moge vinden, me1 toestemming van de Adm,inist-rateur, inrichten en heffen belastingen
op het belastbaar eigendom binnen de Municipal-iteit. Deze belastingen mo gen zijn;
(a) een a:fgemene "huisbaas of eigenaars belasting op alle belastbaar eigendom, maar
zes pennies in het pond niet te boven
gaande;
·
(b) een belasting op de liggingswaarde van
alle onroerend eigendom, maar die een
schilling in het pond niet mag overtreften of een of beide van deze belastingen,
(2) Buiten en behalve de voormelde belastingen kan de Raad behoudens de goedkeuring
van de Administrateur een of alle van de
volgende belastingen of fooien heffen;
(a) waterbelasting,
(b) lichtbelasting,
\ c) sanitaire belasting,
(d) voertuigen belasting.
In plaats van water, licht en sanitaire
belasting karr de Raad volgens tarief in rekening brengen voor de hoeveelheid •.vater, gaas
of elektriese stroom, geleYerd of voor de sanitaire diensten bewezen.
De Raad kan verder fooien berekenen
\'OO!' anderc geleverde diensten en voor het
weiden van vee op dorpsgronden.
(3) Ieder bedrag verschuldigd en betaalbaar
aan een Raad voor sanitaire diensten of verwijdering van afval en andere dingen of voor
\Yater en Jichtverschaffingi zal hij gebreke van
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p,e-r formed or _supt}ly given and shall be
recoverable agai~§f the owner of the property at· the timEJ such rate was levied
or service perfor.ihed or supply given.
(4) Where it appear~ to the Council that
any work, improv~ment, or undertaking
which the Council is authorised to do
or execute is for th·e special benefit of
any particular pgttion, whether continuous or not, of _the Municipality the
Council may, for defraying the expenses
incurred in doing ~r executing such work,
improvement, or ¥,hdertaking by resolution distinctly defining such portion, make
and levy, subject lo the consent of the
Administratof, an additional rate to be
called a "special rate" equally on all
ratable property situated within such portion: Provided al~,,ays that such special
rate shall not ex~~ed fourpence in the
pound in any onf: year."

86. (t) Sections twenty - s i x and twenty - eight
of the principal Procl,! thation are 'bereby repealed and the follow!"ng ne\v sections are
hereby substituted th~fefor:(2) Every rate licence or t~.1( which shall be due
and payable under this Proclamation shall be
notified to the Registr~r of Deeds and shall
become due and paya~Je upon a day to be
fiX'ed by the Council, ef which day, and the
amount of the said r~te, the Council shall
give at least thirty day~• notice by advertisement in a newspaper, _it any, circulating in
such Municipality, or if there be no such
newspaper then in such other mode as the
Council may by resolu\ion direct; but every
person who shall pay AJ1y such rate, licence
or tax within thirty day$ of the day on which
it shall be due and payable shall be entitled
to a reduction of ten per cent. Interest at
the rate of six per cent per annum may be
charged as from the tlate on which they
fall due to the date of f-Jayment on all rates,
licences and taxes whi~~ shall not have been
paid within sixty days of the date upon which
they fell due.
(3) If after the expiration rH the time fixed for
the payment of any suth rates as aforesaid,
any person fail to pay llie rates due by him,
· it shall be competent fm: the Council to cause
a demand, in. writing, lf: be made upon such
person, requiring him to pay the amount
stated in such demand \vithin fourteen days
after service thereof. Antl in case any person
who shall have had a11~' such demand delivered to him perso~illy, or left at his
ordinary place of resid~Iice, or place of business, o-r office, shall m.a~e default the amount
may be recovered, anyUing to the contrary
in the Magistrates' Cotfrts Act 1917, of the
Parliament of the Union of South Africa, or
in any amending Act notwithstanding, at the
suit of the Council or its collector thereto
appointed, in writing, by action in the Court
of the Magistrate of tile district in which
the Municipality is situated, or in case the
person shall not reside within ·such district,
then either in the Coud of the Magistrate
of such district or in thr Court of the Magistrate of the district in which such person
shall reside.
(4) If the Council elects to su.t such person in the
Court of the Magistrate of the district in
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betaling door de bewoner, tegen het eigendom berekend worden, ten o pzichte waarvan
de belasting_ verschuldigd is of de diensien
of leverantien gedaan zijn en kan verhaald
worden op de eigenaar van bet eigendom op
de tijd dat de belasting geheven was en de
diensten en 1everantie gedaan.
(4) Waar het blijkt aan -de Raad dat enig
werk enige verbetering, of onderneming welke
de Raad geoorloofd is te do!!n, of uit te
voeren, voor h'et biezonder voordeel is van enig
afzonderlik gedeelte, aangrenzende of niet,
van de Municipaliteit mag de Raad, voor het
<lekken van de opgelopen onkosten voor het
uitvoe:ren van zuJk werk, zulke verbetering
of on<lememing door ee11 resolutie, d_ie zulk
een gedeelte duidelik bepaald, onderhevig aan
de toestemming van de Administrateur een
bijgevoegde belasting, te worden genoemd
een "'biezondere belasting" op alle belastbare eigendommen, gelegen binnen dat gedeelte, gelijk maken en heffen: altijd mits
dat zulk een biezondere belasting vier pennies
in het pond in cen jaar niet te boven gaat.''
Artikels z es - en - t v.-i n ti g en a ch t - en twin ti g van de hoofdproklamatie zijn hierbij herroepen en door volgende nieuwe artikels vervangen : ledere belasting of licentie welke vervalt en
hetaalbaar zal zijn onder deze Proklamatie
zal aan de Registrateur van Akten bekend
gemaakt warden en zal vervallen en bebialbaar zijn op een dag vastgesteld door de Raad,
welke dag en het bedrag van de belasting
de Raad niet minder dan dertig dagen te voren
bekend zal maken door een advertentie in een.
in de Municipaliteit in omloop zijnde koerant
(zo er een is) of, indien er geen koerant is,
dan op enige andere manier zoals de Raad
door resolutie mag voorschrijv-en, maar iedere
persoon die zulk een belasting of licentie zal
betalen hinnen dertig dagen van de dag op
welke die vervalt en betaalbaar is zal het recht
J-iebben op een re<luktie van tien percent.
Rente tegen zes percent per jaar mag opgelegd ,ivorden van af de dag op welke zij
vervallen tot op de dag van betaling van
a!Ie belastingen en licenties. welke niet betaald geworden zullen zijn binncn zestig dagen
van de dag op welke zij vervallen.
lndien na afloop van de tijd vastgesteld '.'oor
het betalen van alle zulke belastingen, zoals
voorzegd enig persoon_ \'erzuimen zal de verschuldigde belasting te bdalen zal de Raad
bevoeg<l z.ijn cen schriftelike vordering aan
zulk een persoon tc doen stellen, hem eisende
het bedrag in zulk een vordering genoemd
binnen vertien dagen na de presentatie daarvan te betalen. En in g-eval enig persoon
c!ie zulk een vordering persoonlik overhandigd
M bij zijn gewone woonplaats of werkplaats
of kantoor afgegeYeo gekregen zal hebben, in
gebreke zal blijven kan het bedrag herkregen
worden, niettegenstaande iets hi~rmede tegenslrijdig in de M2gistraatshoven Wet 1917 van
het Parliament van de Unie van Zuid Afrib
of iu enig wijzigendc wet, op verzoek van de
Raad of zijn ontvanger, daartoe1$chriftelik aangesteld, door een proces in het Magistraatshof
v11n het distrikt in welk de Municipaliteit geleg-er· is, of in geval de persoon niet in. zu!k
een distrikt verblijf houdt dan, of in het Mag1straatshof van zulk een . distrikt of in het
Magistraatshof van het dis.trikt in welk zulk
ee11 persoon verblijf houdt.
Als ,de Raad verkiest zulk een persoon te
V-CJ;'.\;0lgen in het Magistraatshof van het di~-

610

Qfficiek KoeranJ, lste_ febrµarie, 192~.
\\'hich he resides, the summons directed to
such person may be served upon the occupier, if any, of the property in regard to
which the rate alleged to be due is claimed,
or upon the person summoned.

(5) If the amount of any rate which under the
provisions of this Proclamation shall have been
assessed on any immovable property liable to
be rated or portion thereof shall not be paid
by the owner, it shall he lawful for the Council
to demand the same from the occupier thereof
for the time being and to sue either the occupier or the O\,vner separately or both of
them in one and the same action, each for
the whole, and to obtain the judgment and
process of the Court for the recovery of the
same, and every such occupier shall be entitled to deduct from any rent payable or
f.rom time to time becoming payable by him
to such owner, so much as was so paid by
or recovered from him: Provided that no occupier shall be liable or shall be adjudged
to pay mor,e than a proportionate share of
the rates for the current year calculated as
from the date of the commencement of his
occupation.

(6) Every rate assessed under the prov1s1ons of
this Proclamation shall be a charge upon the
property rated and recoverable against the
owner at the .time such rate was levied or
any subsequent owner, but ·110 person shall
· be liable tor any rates which became due
and payable at any period more than one year
prior to the date upon which he became the
registered owner of the property.

(7) ln case the person primarily liable to pay any
rates shall become insolvent, the trustee shall
pay as an administrative charge the proportionate share of the rate for the current year,
calculated as from the date of his appointment.
(8) In cases where properties are mortgaged and
the mortgagee receives the rent thereof and
in the case of rents paid to an agent, 1he
rates shall be payable by and recoverable
from the mortgagee or agent as the case
may be subject to the deduction by th.e agent
of all sums due to him by way· of commission in regard to the rents collected: provided
that no such mortgagee or agent s hall be
liable to pay in rates for any one year more
than the amount of rent received by him
for that year in respect of any such property.
(9) Notwithstanding anything contained in subsections th re e to e i g _h t hereof it shall be
lawful for the Council, should it deem fit so
to do, to accept payments of rates with interest in instalments, provided that such instalments do not extend into the following
year.

(10) An extract from the Valuation Roll kept by
the Municipality certified by the Mayor or
the Tc,wn Clerk shall be prima fade evidence
of the amount of any rate due.
87. Sections th l rt y, thirty-one and thirt y - two
of the principal Proclamation are hereby repealed.

88. Section thirty - f o u r of the principal Proclamation is hereby amended by the deletion of the
word "five" in line two thereof and the substitution therefor of the word "thre~'.

strikt in welk hij verblijf houdt, kan de dagvaarding aan zulk een persoon gediend, 0p
d,e bewoner (indien er een · is) van het eigendom ten aanzien van welk de belasting op
welke aanspraak gemaakt wordt als zijnde vervallen ingediend worden, . of op de gedagvaarde persoon.
(5) Als het bedrag van zulk een belasting, welke
onder de bepatingen van deze Proklamatie
gelieven geworden zullen zijn op enige 011roerende goederen onderhevig aan belasting,
of een .gedeelte daarvan, niet door de eigenaar
betaald zal worden, zal de Raad gerechtigd
zijn .1,uJks voor.lopig van de gebruiker daarvan te vorderen en de gebruiker of de eigenaar
of afzond-erlik of beide tezamen in hetzelfde
proces· te dagvaarden, ieder voor het geheel,
en de beslissing en het proces van het Gerechtshof te verkrijgen voor het herkrijgen
van h-etzelfde, en iedere gebruiker zal gerechtigd zijn van enige betaalbare huur, of huur
die van tijd tot tijd door hem aan wlk een
eigenaar betaalbaar is, zoveel als aldus door
hem betaald of van hem herkregen werd, af
te trekken. M.its dat geen gebruiker verantwoordelik gesteld kan worden of veroordeeld zal worden yoor meer dan een evenredig · gedeelte van de belasting voor het
lopende jaar, gerekend vanaf de dag van het
begin van zijn aanstelling, te betalen.
.
(6) ledere bela:sting belast onder de bepahngen
· van deze Proklamatie zal een last zijn op
het belaste eigendom en van de eigenaar herkrijgbaar zijn ter tijd dat zulk een belasting
geheven werd, of enige opvo1gende eigenaar,
,vaar geen persoon zal verant\,·oordelik gesteld kunnen ,vo rden voor enige belastingen
die n1eer dan een jaar voor de dag op welke
hij ingeschreven eigenaar werd van het eigendom, verschu!digd en betaalbaar waren.
(7) In geval de persoon oorsprnnkelik . verantwoordelik om enige belasting te betalen insolv,en~ wordt zal de Kurator als administratie
kost•en het evenredige gedeelte van de belasting voor het lopende jaar, gerekend van
af de dag van zijn aanstelling, betalen.
(8) In gevallen waar de eigendommen hypotheken
hebben en de hypotheekhouder daarvoor huur
krijgt en in geval van huren die aan agenten
betaald ,vorden, zullen de belastingen betaalbaar zijn door, en herkrijgbaar zijn van de
hypotheekhouder of agent, zoals het geval
mag zijn onderworpen a an de aftrekking door
de agent van alle bedragen aan hem ver.
schuldigd bij wijze van kommissie met betrekking tot de huren die door hem ingezameld
werden: Mits dat geen zulke hypotheekhouder
of agent veranhvoordelik zai zij n als belasting
vo,o r een jaar meer te betalen dan het
bedrag van de huur door hem ontvangen
voor dat jaar ten aanzien van zulk eigendom.
(9) Niettegenstaande iets in artikcls d r i e to t
a ch t vervat, zal de Raad bevoegd zijn, in,
dien het hem goeddunkt, belasting betalingen
met rente in termiinen aan te nemen mits
dat zuike termiinen· zich niet tot in het volgende jaar uitstrekken.
(10) Een uittreksel van de waarderings lijst door
de Municipaliteit gehouden, gecertificeerd door
de Burgemeester of Stadsklerk zal bet prima
facie bewijs zijn van enige verschuldige belasting.
87. Artikels d e r t i g, e e n - e n • d e r ti g , en t w e e ,
en - de rt i g van de Hoofdproklamatie zijn hierbij herroepen.
88. Artiket vier - en - d. er t.i g i'c1 n de Hoofdproklamatie is hierbij gewijzigd door de \\·eg!atfog van
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89. S.ection thirty - n in e of, the principal Proclamation is hereby amended by the d_eletion of the
words "three months" and th~ substitution therefor of the words "~ne year".
90. This Proclamation shall be r~ad as one with the
principal Proclamation and ~hall come into operatio n on the day to be notifieo by the Administrator in the Gazette.
91. This Proclamation may be cited for all _purposes
- as the "Municipal Amenclntent Proclamation
1922".
GOD SA VE THE !(ING.
Given under my hand and seal ,it Swakopmund
this 10th day of January, 1922.
GIJS. R, HOFMEYR,
Administrator.

het woord "v.i jf" in de eerste regel en het vervangen_ ervan- door h-et _woord "drie".
-89. · Artikel negen-en-dertig van de Hoofdproklamatie is hierbij gewijzigd door weglating van
de woorden "drie maanden" en het vervangen
en:an door de woorden "een jaar''.
90. Deze Proklamatie moet gelezen worden als een
uitmakende met de Hoofdproklam_a tie en zal in
werking treden van de door de Administrateur
in de Officiele Koerant bekend te maken datum .
91. Deze Prok1amatie kan voor alle doeleinden aangehaald worden als de "Munidpale Wijzi-g ing Proklama tic 1922".
GOD BEHOEDE DE KONING.
Gege,;en onder mijn hand en zegel te Swakopmund
or deze 10de dag van Januari 1922.
GljS. R. HOFMEYR,
Administrateur.

SCHEDULE
form "A".
FORM Of NOMINATION.
MUNICIPALATY Of
W•e, the undersigned voters of the Municipality
of . .
. . . (or, if the Municipality be divided int-o Wards,_ for the Ward No. . . ., of .the
Municipality of .
. .), go hereby nominate
(stat-e christian and surname) as a candidate for the
office of Councillor of the said Municipality at the
election to be held for the said Municipality (or Ward
as the case may be) on the .
day of .
. 19
(Here are to follow the signatures.)

. .
. . . . . . being the pe-t•
son
. . herein nominated, (§r the duly accredited agen1 of the person herein nominated) hereby
intimate my acceptance (or, in C<.l§e of an agent, on
behalf of .
. ) of such l!bmination.
I, .

BIJLAOE.
Vorm A.
VORM VAN NO MINA TIE.
MUNIClPALITEIT VAN
Wij, de ondergetekende kiezers van de Municipalit,eit van (of, indien de Municipaliteit in wijken verdeeld is, voor de wijk No. . . . van de Municipaliteit van . . . . . . . . . .) nomineren hierbij
(ged V<)<'H- en familie naam) tot kandidaat voor de
betrekktng van . . . . . . . . . . . Raadslid
van genoemde Municipaliteit op de verkiezing die ge~
houden zal worden voor de genoemde Municipaliteit
(of wijk, zoals het geval mag zijn) op de ·.
dag van _, . .
. . 192 . . (Hierna
.
volgen de handtekingen.)

lk, . . . . . . . . . . . . zijnde de persoon hierin genomineerd (of de behoorlik bemachtigde
_a_g-ent van de hierjn genomineerde persoon) geef hierbij mijn anneming te kennen (of in het geval van
een agent, in naam van .
.) van zulk
een .nominatie.
.

Signature of person n<.H
' uinated or of agent.
Address anq occupation.

N0

2 of 1922.J

Under and by virtue of the Pf>wers in me vested
I • do hereby proclaim declare ant_{ _make known, that
from and after the date of the Cl"Jming into force of
this Proclamation, Proclamation N t ;, 10 dated the 30th
day of August 1919 shall he and is hereby repealed.
GOD SA VE THE ":ING.
Oh en under my hand and s eal at Swakopmund
this 18th day of Janu:1ry, 1922.
GIJS. R. HOFMEYR,
Administrator.
No. 3 of 1922.j
. W!iEREAS it is desirable \o make provision
r-espechng the currency of the Tenitorv of South-West
Africa.
·
-NO~ THEREFORE under a\;d by virtue of the
powers m me vested I do here~:Y proclaim declare
and make known as follows:1. from and after the taking ef~~ct hereof all existing laws of the Imperial Germ an Government or

.

"

.

Handtekening van genomineerde
persort of agent.
Adres en beroep.
No. 2 van 1922.)
Onder en krachtens de macht mij verleend proklameer verklaa r, en maak ik bekend, dat van af -en na
de datum van het in kracht treden van deze Proktamatie, Proklamatie No. 10, gedateerd de 30ste dag
van Augustus 191 () teruggetrokken zal zijn en is zij
1-iierbij teruggetrokken.
GOD BEHOE DE DE KONING.
Gegeven odner mijn hand en zegel te Swakopmund op deze 18de dag van Januari 1922.
OIJS. R. HOFMEYR,
Administrateur.
No. 3 van 1922.]
NADEMAAL het wenselik is voorziening te maken
ten opzich-te van de geldswaarde van het Gebied van
Zuid-West Afrika.
ZO IS HET, dat ik onder en krachtens de macht
mij verleend hierbij proklameer verklaar, en hekend
maak als volgt :·
1. Van en na het werkmg treden hiervan worden
en zijn a-Ile bestaande wetten van de Keizerlikf
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tne Imperial German Governor of South-WestAf~ca
operative in the Territory of South-West .Africa
r•elating to currency shall be and are · hereby repealed. ·

2. (1) All British ev
and all Transvaal coins shall
be current in the Territory of South-West
Africa and the tender of payment of money
in the said Territory, if i;nade in any of th.ose
coins shall if the coins have not been illegally dealt with and have not been called
within the Union of South Africa by any
Royal Proclamation .made i-n · pursuance of the
Imperial Coinage Act 1870 or any amendment thereof and in the case of British gold
coins have not become diminished in weight
by wear or otherwise so as to be of less
weight than the weights specified as the least
curr-ent weight in the First Schedule to the
Coinage Act 1870, or, in the case of Transvaal gold coins, have not bec?me diminished
in weight by wear or otherwise so as to be
of less weight than that prescribed under_ article eight of a law of the late South Afncan
Republic, known as Law No. 14 of 1891,
be a legal tender.

in

ln the case of gold coins, for _payment
of any amount;
in the case of silver coins, for payment
of an amount not e~ceeding forty shil1ing1,;

"in the · case of b-ronze coins," for payment
of an · a1nount not exceeding one shillif!g;

i=or the purpose of this provision, the expression ''British coins" means any . coins
which under the Imperial Coinage Acts 1870
and 1891. are legal tender in the United Kingdom; and the expression "Transvaal coins"
. means any coins which were coined · in the
Mint established at Pretoria by the Governmetit · of the said South African Republic in
· accordance with the provisions of the said
. ·tiJ._W of t~e · said_ Republic.
(2} Every con.tract, sale, payment; bill, ·note, instrument and security for money, and every
transaction; dealing, matter and thing whatever
relating to ·money, or involving the _payment
of the liability to pay any money subsequent
to the date of the taking effect hereof, shal!,
in the abse'n ce of express agreement to the
contrary, be held to be · made, exe°:1ted,
entered into, done, or had in, · the •Terntory
aforesaid according to the coins i.vhich are
current and legal teader in pursuance of this
Proclamation. ·
(3) Ev.ery contract, sale, payment, bill, note, in-

strument and security for money, and every
transaction, dealing, matter and thing whatever relating to money, or involving the payment of the liability to pay any money made,
•executed, entered into 1 done or had in the
said Territory prior to the taking effect ?f
this Proclamation and expressed· in marks com
shall be payable at the rate of twenty marks
to the pound sterling.

3. (1) For the purpose of·. this Proclamation, a coin
s·hall be deemed to have been illegally dealt
with where the coin has been impaired, dirri'inished or lightened o_therwise than by fair
wear and tear, or has been defaced by having
any name, word, de_vice or number stamp~d
or engraved thereon, :whether or n.9t the com
has or has not b-eeri thereby diminished, or
lig-htened. .
.

Duitse fiegering of de Keizerlike Duitse Gounrneur van Zuid-West Afrika. die in het Gebied
van Zut€l-W•est Afrika va11, kracht zijn ten opzichte
. . van geluswaarde, hierbij herroepen.
2_. (l) All'I: Britse munten en alle Transvaalse munte51 zullen in het Gebied van Zuid-West Afrika
11 bmioop zijn en het betaalmiddd van geld
in \;oornoemd Gebied, wanneer gedaan in deze
m~nten zal wettig betaalmiddel zijn, indien
de munten niet op onwettige manier behandeln zijn en niet binnen de Unie van Zuid
AfFika door een Koninklike Proklamatie die
uitgegeven is tengevolge van de Rijks Munt"'.~l 1870 of enige wijziging daarva n op~ee•&! zijn en In geval van Britse munten met
do,jr slijtage in gewicht verminderd zijn, zodat ze minder gewicht hebben dan de ge•
wi~hten die aangegeven 1.ijn a!s het minste
ge\i.'icht . in de Eerste Bijlage van de Muntwt;t 1870 of in het geval van Transvaalse goudtfi munten n:iet door slijtage of anderszins in
ge\dcht verminderd zijn zo dat ze minder gewiQht hebben dan voorgeschreven is volgens
arHkel acht van een wet van de vroegere
Zuld-Afrikaanse Republiek bekend als Wet
No. 14 van 1891.
. In geval van gouden munten, voor betal1ng -van enig beurag;
. in geval \'an zih·eren munte-n, voor beta!lng van een bedrag van niet meer dan
ve§rtig shillings;
.
,
in o-eval van bronzen munten voor betallng v~n een bedrag van niet meer dan
een shilling;
.
Voor het doe) van deze bepaling betekentl
de_ uitdrukking "Britse munten" munten die
v01gend de Rijks Munt Wetten 1870 en 1891
W@ttig betaalmiddel in he! Verenigd Koninkrijk zijn; en de uitdrukking "Transvaalmunten" betekent munten_, die geslagen zijn in
de Munt.._ die door het Goevernement va.n de
grnoemde Zuid-Afrikaanse Republiek overeenkcnnstig de voorzieningen van voornoemde wet
v~ll die Republiek opgericht was.
·
(2) Ieoer -kontrakt, verkoop, betaling, \\'lssel, noot,
dqkument en sekuriteit voor geld en"' ieder~
b\:szigheid, hand el,· zaak of ding welke in be~
tr~kking staat tot geld of die betaling van
d.ey verplichting · vah betaling van · geld met
zirii medebrengt na de datum dat deze in
wrrking treedt, · moet, tenzij het t.egenover~
g~stelde duidelik m;ereengekomen ,vordt, geae;ht worden gemaakt, gesloten, gedaan; over~
etfagekomen te zijn in het Gebied overee.?•
k!'.'iinstig de munten, die in omloop en_ we~Vg
hetaalrtiiddel volgens d-eze Proklamahe z~n.
(3) 1-tct!er kontrakt, koop, betaling, wisseJ, noot,
dnkument en sekuriteit voor _geld · en iedere
btczigheid, handelwijze, zaak of ding welke
iq betrekking staat tot geld of die betaling van
dt verplichting tot betaling van geld met zich
ITJedebrengt, gesloten, gedaan of overeengek~J men in voomoemd Gebied voordat deze
Proklamatie in werking treedt en uitgedrukt
it1 mark munt, zal betaalbaar zijn volgens de
schaal van twintig mark in het pond sterling.
3. (1) \lfior het doe! van de"ze Proklamatie zal een
n1tmt geacht worden op onwettige manier behandeld te zijn, wanneer de munt verminderd,
liehter gemaak of beschactigd is op een andere
ll!anier dan door gewone slijtage of veranderd
i~ doordat er een naam, woord, spreuk of
g~tal op gestempeld of gegraveerd is, hetzij
cfot de munt daarbij al of niet verminderd of
lighter gemaakt is.
(2) ~rn 'munt, die op onwettige manier behand'?!d is o·f' die beneden het laagst vereiste
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{2) Any coin . which has been illegally dealt with,
or is be-low the least curren~ weight, or which
has ceased to be legal te11fler . in the Union
of South Africa may be call~d in,. cut, broken~
or defaced under the authority of the Administrator in accordance 1,·ith such regulations as the Administrator may make.

4. Oold Certificates issued under the provisions of
the Currency and. Banking Act l 920 of the Parliament o~ t~e Uni?n of S_?uth Africa shall be legal
tender m the said :erntory fo r- payment of any
amount up to the tace value Gf such certificate.

5. 1:his Proclami~tio1; shall be kn~1wn and may be
cited as the Coinage and Leija.I Tender Proclamation 1922n and shall come inti, operation upon
the first day of May 1922.
·
·
GOD SA VE THE KING.
Given under my hand and Seal at Swakopmund
this 13th day of January, 1922.
OIJS. R. MOFMEYR,
Administrator.

gewicht is of die opgehouden heeft wettig
betaalrniddel in de Unie van Zuid Afrika te
zijn, kan ingetrokken, siuk gesneden of gebroken of onkenbaar gemaakt worden, op gezag van q:e Administrateur overeenkomstig de
regulaties, die de Administrateur kan optr,ekken.
4. Ooudcertifikaten, die uitgegeven zijn volgens de
voorzieningen van de Betaalmiddel en Bank Wet
1920 van het Parlement van de Unie van Zuid
Afrika zulle:n in het Oebied wettig betaalmiddel zijn
tot b-etaling van enig bedrag tot de aangegeven
waar<l,e van dat certifikaat.
5. Deze Proklamatie. zal bekend zijn en kan voor
alle doeleinden aan.~ehaald worden als de "Munt
en Wettig Betaalmiddel Proklamatie 1922" en zal
in werking treden op de eerste dag van Mei
1922.
GOD BEHOEDE DE KONING.
Oegeven onder mijn hand en zegel te Swakop~
mund op deze l3de dag van Januari, 1922.
OIJS. R. HOFMEYR,
Administrateur.

Government Notice5.

Goevernement Kennis.gevingen.

The following Government Notices are published
for general information.
A. J. WATERS,
for Secretary for Sbuth-West Africa.
Administrator's Office.
Windhoek.

De volgende Ooevernementl'!. Kennisgevingen warden voor algemene informatie gepubliceerd.
A. J. WATERS,
voor Sekretaris voor Zuid-West Afrika.
i<antoor van de Administrateur.
Windhoek.

No. 18.j

[28. Januarie, 1922.
No. 18.1
De Administrateur heeft zijn goedkeuring gehecht
overeenkomstig artikel zes en veertig van de Kroongrond Nederzettingswet van 1912, zoals gewijzigd door
de · N ederzettingswet Wijzigingswet van 1917 en de
Nederzettingswet Verdere Wijzigingswet van 1920, zoals met wijzigingen toegepast op het Oebied van
Zuid-West Afrika door de Land Nederzettings Proklamatie van 1920 {No. 14 van 1920) zoals gewijzigd
door Proklamaties Nos. 29, 47 -en 53 van 1920 en
Proklarnatie No. _197 van 1921 uitgevaardigd door de
Ooeverneur Oeneraa.1 van de Unie van Zuid Afrika,
aan de wijzigingen aangewezen in de hieraangehechte
Bijlage van de regulaties, gepubliceerd onder Algemene Kennisgeving No. 32 in de Officiele Koerant
No. 45 van 1920, gedateerd de 16de Desember 1920,
zoals gewijzigd door -A.lgemene Kennisgeving No. 57
in de Officiele Koerant. No. 59 van 1921, gedateerd de
21ste Mei 1921, de Wijzigingen als van kracht te
zijn vanaf de lste Januarie 1922.

[28th January, 1922.

Th,e Admini~trator has_ been Plt ased to approve,
,
m terms of secbon forty-six ot .the. Land Settlement
Act, 1912, as amended by the Land Settlement Act
Amendment Act, 1917, and the Lanti Settlement Acts
~urt~er Amendment. Act, 19~0, as Jprlied with modif1.cahons to the Territory of .:,outh-West Africa by the
Land Settlement Proclamation 1920, (No. 14 of 1920)
as amended by_ Proclamations Nos. M, 47, 53 of 1920
and Proclamation by the GovernQr•Oeneral of the
Union of South Africa No. 197 of 1921 of the amendm~nts indic~ted in the Schedule h!lfeto to the regulahons published under General Notice No. 32 in the
Official Gazette No. 45 of 1920, d\lfed the 16th December 1920, as amended by OenefM Notice No. 57
in the Official Gazette No. S9 of . 1921, dated the
21st May 1921, the amendments tf, have effect from
the 1st January 1922.
SCHEDULE.
l, Th_e definition of '' Act" is ar11ended by the deletion of the word "and" after the figure "47"
and the insertion after the fig1:u=es 11 53 of 1920"
of the \\'?rds "and, Proclamation No. 197 of 19;21
by _the O0vernor-(1eneral of th t\ Union of South
Afnca."

'.:!. Regulation No. 2 i:; deleted.

2. Regulatie No. 2 is geschrapt.

h

3. Regulation ,~o. 4 is a1:1ended.
the deletion of
the "'.or~s Governor-9eneral-1t\:Council" and the
subshtuhon therefor ot the wor~ "Administrator" .
3a. Regulation No. 6 is amended \,,1- the addition at
the end thereof of th_e words HTwo members of
the Board shall constitute a qum•um thereof".
4.

~gu!ation No. 7 i:; deleted.

BIJLAOE.

l. De uitdrukking "Wet" is gewijzigd door het
schrappen van het woord "en" na de cijfers "47"
en de inlassing na de cijfers "53 van 1920" van
de woorden "en Proklamatie No. 197 van 1921
door de -Goeverneur Generaal van de Unie van
Zuid Afrika". ·

J. Regulatie No. 4 is gewijzigd door het schrappen
van de woorden "Ooeverneur-Generaal-in-Rade»
en de vervanging daarvan door het woord '!Administrateur":
3. (a) Regulatie No. 6 is gewijzigd door de toevoeging
aan net einde daarvan van de woorden "Twee
!eden van de Raad zullen een quorum vormen".
4. Regul:1fie No. ·7 is geschrapt.
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5. Regulation No. 12 is amended by the deletion
of the word "may" and the substitution therefor
of the words "shall subject to the approval of
the Administrator or the Senior Officer in charge
of the Lands Branch".
6. Regulation No. 14 is amended:
(a) by th,e deletion of the figure "600" and the
substitution· therefor of the figure "700";
(b) by the deletion of all words after word "annum" to the end of the · first paragraph and
the substitution therefor of the words "provided that the Chairman of the Board mav be
paid a salary of £ 800 per annum"; (c) by the deletion of the second and third paragraphs thereof and substitution therefor of
the following new paragraph:
"There shall also be paid to a member when the business of the Board necessitates his absence from Windhoek a
subsistence allowance at the same rates
as those prescribed from time to time
for public servants in the service of the
Administration of the Territory of SouthWest Africa"
(d) by the insertion in the fourth paragraph
thereof after the words "expense of the Government" of the words "or if a member
of the Board uses his own transport he may
be paid such mileage and depreciation allowance as the Administrator may prescribe".
7. Regulation No. 23 is amended by the addition of
the following proviso: ,
"Provided that subject to a lessee effecting during each of the first two years
of his · ]ease permanent improvements on his
holding to the value specified in section eleven
of Proclamation by the Governor General No.
197 of _1921 the Administrator may notwithstanding anything to the contrary contained
in Regulation 29, in the case of advances
made for the purchase of large breeding stock,
allow the interest due thereon to be paid in
arrear together with the capital sum advanced
at the date of the expiry of a period ,of
five years from the date upon which the first
payment of interest becomes due under these
regulations; ·and in the case of an advance
for the purchase of small breeding stock may
allow the interest due in respect of the advance from the date on which it was made
to the date on which the first instalment of
the advance becomes repayable, namely eighteen months from the date on which the first
payment of interest becomes due under these
regulations."
8. The following new Regulation 26 (a) is inserted
after Regulation No. 26:
"26. (a) The Administrator may, notwithstanding
anything to the contrary contained in
Regulation 29, on the recommendation
of the Land Board advance to a lessee
a sum not exceeding one hundred pounds
sterling to defray the cost of conveyance
by rail nf himself and his family together
with a reasonable a1nount of furniture,
second hand farming implements and animals for stud purposes from bis ordinary
place of residence to the holding allotted to him. The mode of repayment of
such advances and the rate"-~Qf interest

5. Regulatie No. 12 is ge:wijzigd door het schrappen
van het woord "kan" en de vervanging daarvan
door de woorden "zal behoudens de goedkeuring
van de Administrateur of de Hoofd Ambtenaar,
Afdeling van Landen".
6. Regulatie No. 14 is gewijzigd
(a) door het schrappen van het getal "600" en
de \'ervanging daarvan door het getal "700".
(b) door weglating van alle woorden achter de
woorden "betaa-ld worden'' aan het einde
van de eerste paragraaf en de vervanging er
van door de · woorden "met dien verstande
dat de Voorzitter van de Raad een salaris
van £ 800 per jaar mag betaald worden";
(c) . door weglating van de tweede en deerde
paragraaf daarvan en vervanging er van door
de volgende nieuwe paragraaf:
Wanneer het werk van de Raad de
ahvezigheid van Windhoek van een lid
noodzakelik maakt, zal hem een toelage
voor reis en verblijfkosten warden uitgekeerd, geiijkstaande aan de toelagen
welke van tijd tot tijd voorgeschreven
warden Yoor publieke ambtenaren in de
dienst van de Administratie van het
Gebied van Zuid-West Afrika;
(d) door inlassing in de vierd.e paragraaf ervan
achter de woorden "warden verstrekt" van de
woorden "{lf indien een lid van de Raad zijn
eigen transport gebruikt mag hem zodanig
mijlengeld en wa-arde-verminderings toelage
worden uitgekeerd als door de Adrninistrateur
kan warden bepaald."
7. Regula tie No. 23 is· gewijzigd door foevoeging
van de vo,Jgende bepaling:
"Met dien verstande dat behoudens een
huurder gedurende elk van de eerste twee
jaren van zijn Huui-kontrakt perrnanente verbeteringen aanbrengt op zijn hoeve tot een
waarde zo1ls gespecificeerd is in artike! elf
van Proklarnatie No. 197 van 1921 door de
Ooeverneur Oeneraai, kan de Administrateur,
niettegenstaande enig iets dat in Regulatie 29
tot het tegendeel moge vervat zijn in ge.
va.llen van voorschotten verstrekt vo<:..t' het
aankopen van groot fokvee, uitstel van betaling toestaan voor de rente daarop verschuldigd, alsmede voor de voorgeschoten
hoofdsom op de dag dat een tijdperk van
vijf jaren is vervallen, vanaf de datum waarop
het eerste paaiement van de rente onder deze
regulaties moet betaald warden; en in geval
van een voorschot voor het aankopen van
klein fokvee uitstel van betaling toestaan voor
de verschuldigde rente ten aanzien yan het
voorschot vanaf de dag waarop het was verstrekt tot de dag waarop het eerste paaiement
van het voorschot terug betaalbaar wordt,
namelik' achtien maanden vanaf de datum
waarop het eerste rente paaiement betaalbaar
wor-dt onder dezc regulaties.
8. De volgende nieuwe Regula tie 26 (a) is ingelast
achter Regula tie No. 26:
"26. (a) De Administrateur mag, niettegenstaande
enig iets dat 'in "Regulatie 29 tot het
tegendeel moge vervat zijn, op aanbeveling van de Landraad een voorschot
verstrekken aan een huurder, honderd
ponden sterling niet te bovengaande, om
de kosten van het vervoer. per spoor te
dekken voor hemzelf en zijn familie, alsrnede voor een redelike hoeveelheid meubelen, tweede hands !andbouw gereed,,
schappen en fokvee, van zijn oorsp.ronke1ike woonplaats naar de hem toe-gekende
hoeve. • De wijze waarop ·zodanige voorschotten temgbetaald moeten worden e11
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payable thereon shall be as prescribed
in Regulation No. 23 ,(c)."
9. Regulation No. 42 is amended by the insert_ion
after the word "shall" of the words "sub1e.ct
however to the provi.sions of Regulation 23 as
amended".
10. Schedule "A" is amended by the deletion of the
Schedule of Property at the encl thereof and the
substitution therefor of the following new Schedule of Property:
SCHEDULE Of PROPERTY.
"Capital ot which the applicant is possessed
and which is his own bona fide property. (When
t11ere is more 'than one applicant, the details of each
applicant's property must be shown separately.)
Details of cash, stock etc., as above Capital:-

de rente daarop betaalbaar wordt geregeJd zoafa in Regulatie No. 23 '(c) is
voorgeschreven."
9. Reguiatie No. 42 is gewijzigd door toevoeging
achier de woorden "per jaar" van de woorden
"onderhevig echter aan de bepalingen van Regulatie No. 23 als gewijzigd.
10. Bijlage "A" is gew-ijzigd door het schrappen van
de lijst van bezittingen aan het einde daarvan
en de vervanging daarvan _door de volgende nieuwe
lijst van bezittingen.
LIJST VAN BEZITTINGEN.
"Kapitaal hetwelk de apptikant bezit en zijn
bona fide eigendom is. (Indien er meer dan een
appli-kant_ is moeten de biezonderheden van elke
applikant afzon<lerlik aangegeven worden.)
Biezonderheden van kontant geld, vee enz.,
zoals hierboven vermeld.

Valuation.
£

Total capital

s.

Kapitaal:

d.

Waardering.
s.
d.

£

£

Debts owing by applicant:-

Total debts
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£

Total amount which
applicant will have at his
disposal for the development of the holding after
payment of his debts

Totaal kapitaa1
Bedragen verschuldigd .
door applikant:

£

Totale schulden ·
Totaal bedrag hetwelk
applikant beschikbaar heeft
voor de bewerking van de
hoeve nadat zijn schulden
betaald zijn

£

£

£

I/We the undersigned, do solemnly and sincerely declare that the above is my/ our true fi.
nancial position and that the property and other
capital shewn herein are my/ our absolute and
bona fide property which is free of any debt or
encumberance:

I/We furiher declare that I/we owe no moneys other than those detailed under the heading
"Debts" and that the amounts set against each
item are fair and reasonable.

Ik (Wij) de ondergetekende(n), verklaar (verklaren) plechtig dat het bovenstaande mijn (onze)
ware finansiele positie is en dat het eigendom en
antler kapitaal als hierboven aangegeven mijn
(onze) ahsoluut en bona fide eigendom is, vrij
van enige schuld en onbelast. lk (Wij) verklaar
(verklaren) verder dat ik (wij) geen ander geld
schuld (schulden) dan hetwelk onder het hoofd
''Schulden" is aangegeven en dat de bedragen
geplaatst tegenover elk hoofd redelik en biltik
zijn.

A certificate by a Magistrate, a Government
Inspector, Commission.e r of Oaths or a Police
Officer, certifying to the correctness of the above
Schedule should be attached if obtainable."

Een certifikaat van een Magistraat, een Goe·
vernementsinspektcur, Kommissaris van Eden of
Politie Beamhte, ·de juistheid van bovengenoemde
Bij!age bevestigende, moet. indien verkrijgbaar,
aangehecht wor-den."

11. Schedule "8" is amended in item 5 of the Schedule by the deletion of the word "three" and
the substitution therefor of the word "six".

11. Bijlage "B" is gewijzigd in post 5 van de Bijlage, door weglating ·van het woord "drie" en
verYanging daarvan door het woord "zes".
12. Bijlage '' E" is gewijzigd door de inlassing achter
de cijfers "53 van 1920", waar die mogen voorkomen, van de woorden "en Proklamatie door de
Ooeverncur Generaal No. 21 van 1921" en door
het schrappen in artikel 3 van de genoemde
Bij1age van het cijfer "lO" en de vervanging er
van door de woorden "vijf en twintig".

12. Schedule "E" is amended by the insertion after
the figures "53 of 1920" wherever they occur
of ·the words "and Proclamation ·by the Governor
Genera[ No. 197 of 1921" and by the deletion
'in clause 3 o.f the said Schedule of the figure "10"
and the substitution therefor of the words "Twentv-

f1ve".

·

No. 19.]
[23rd January, 1922.
DESIGNATION OF COMMISSIONER Of OATHS.
The Administrator has, in terins of section 1 of
Proclamation No. 17 dated the 21st September 1915
designated Jacob Pieter Brink to be a' Com:
missioner of Oaths during pleasure with jurisdiction
thro.ugnout the Magisterial District of Gobabis.

No. 19.J

[23. Januari, 1922.

BEl',;OEMlNG VAN KOMMlSSARIS VAN EDE.
Ooreenkomstig artikel 1 van Proklamasie No. 17,
gedateerd die 21ste September, het die Administra~
teur Jacob Pieter Brink wederroepelik aangestd
as Kommissaris van Ede, met regsmag binne die .\\agislraatsdistrjt:: Ooh._i..;,.
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No. 20.]

[23rd January, 1922.

.. [23. Januari, ·1922.

No. 20.]

Th,e Administrator has been pleased under and
by virtue of the powers in him vested by the Profiteering Act of 1920 of the Parliament of the Union of
South Africa as amended and applied to South-West
Africa b.y the Profiteering Proclamation, 1920, to approve ot the following Order by the Central Board
of Control for this Territory regulating the prices of
meat.

Kragtens die magte aan hem verleen deur die
"Overwinst Wet 1920" van die Parlement van die
Unie van 'Suidafrika, aoos .guvijsig en op Suidwes
Afrika toegepas deur die ·•Overwinst Proklamatie
1920", het die Administra teurJ:ie volgende verordening
van die Hoofkommissie van Kontrole vir hierie Ge,.
bied goedgekeur, die prijse . an vlijs bepalende.

1. On and after the publication of this Notice no
Butcher or Purveyor of meat in South-West Africa
shall directly or indirectly sell meat at prices exceeding those shown in the following schedule:-

kennisgewing mag geen s~gter of leweransier van
vlijs in Suidwes-Afrika direk of indirek vlijs verkoop teen prijse hoger can die in onderstaande
Bijlaag bepaal:

0

1. Op en na di e datum va;; publikasie van hierie

BJJLAAG.

SCHEDULE.
Beef:
Rump steak.
Beef steak .
.
Corned Silverside .
First Sirloin
Aitchbone
Buttock steak
Mince . . .
Roast withou·t bone . .
Brisket without bone
Suet

5 d per lb.

Fore rib
Middle .rib
Stewing meat
Ro ast with •bone .
Brisket with bone .
Soup meat
Ox tail
Raw fat .
Brains
Soup Bones.
Native Meat
Other parts not specified
Ve a 1:
Fore and Hind quarter .
Cutlets . . • .
Loin

4d per fb .

l
l

3 d per lb.

Mutton:
Legs .
Loin Chops .
Shoulder .
Corned mutton
Forequarter, suet and other
parts not specified above

7-d per lb.

)

I

6 d per lb.

5d per lb.

The undermentioned cuts are exempt from control:. Fillet, Tongues, Heart, Tail fat
Pork:
Leg, chops, loin . . . .
Other · joints not specifo;d

l

It

1/-

per lb.
10-d per lb.

1 lb. shall equal 16 ozs avoirdupois.
Th e above prices are for cash or settlement
by mo nthly account as detailed hereund er.
2. The seller may charge 1 d extra per lb avoirdu,poi;;
for delivery and add 5 per cent on all accounts
not settled on or before the 5th of the month
following that to which statement refers.

5 d per lb,

-1

Voorribbetjie
Middelribbetjie
Kookvlijs
Braaivlijs met been
Voorstuk met been
Sopvlijs .
Osstert
Rou vet .
Harsings.
Sophene .
Kaffervlijs
Ander gedeeltes, nie opgenoem
Kalfvlijs:
Voo·r~ en agtersijde
Karbonaadjies . .
Lendestuk
··

6d per lb.

Cuts not specified above

Beesvlijs:
Beesbout
Bieistuk .
.
Oesoute sijstuk
Beste lendestuk Uisb een .
Boutstuk .
Oehakte vlijs
Braaivlijs sonder been
Voorstuk sonder been
Beesvet . . .

Snede nie hi·e rbo opgerioem

l

\

I

4 d per lb.

t
1

l
l

V l ii s:
Boute
. .
Lendekarhonaadjies
Blaaie
. .
Oesoute skaapvlijs

3 d per

7

t

lb.

per lb.

6 d per lb.

ska a p

Voorsijde, beesvet en ander
gedeeltes nie hierbo opgenoem . . . .

16 d per lb.
5 d per lb.

Onderstaande snede is •/rij van kontrole:
fillet, tong, . hart_, stertvet.
Varkvlijs: .
Boute, karbonaadjies, iendestukke .
Ander stukke nie opgenoem .

t;- per lb.
10d per lb.

1 lb. is gelijk 16 oz. avoirdupois.
Bowegenoemde prijse is teen kon'tant of op
maandelikse rekening soos hieronder aangegee.
2. Die verk oper mag 'n ekstra dubbeltjie per lb. avoirdupois opslaan vir. ~flewering, en 5 pers.e nt op
alle rekeninge wat nie voor of op die .5de van
die mgand, volg"ende op die ma~nd waarop die
rekening betrekking het, betaal 1s.
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No. 21.}

[16th January, 1922.

ADVISORY COUNCIL: Al}j)OINTMENT Of
MEMBER~(

(16. Januarie, 1922.

ADVISERENDE RAAD: BENOEMING VAN EDE.

The Administrator has been pleased to appoint the
undermentioned gentlemen to ba members of the Advisory Council in terms of the A.dvisory Council Prodarnation, 1921, as amended by the Advisory Council
Amendment Proclamation, 1921 viz:-

Ooreenkomstig die voorsieninge van die Adviserende Raad Proklamatie 1921, soos gewijsig deur
die Adviserende Raad Wijzigings Proklamatie, 1921,
het. dit die Administrateur behaag om die hieronder
vermelde here le benoem as lede van die Adviserende
Raad, n.l.:

1. Andries Gerhardus <:le Wet, Esq., farmer
of Rietfontein, District Gmotfontein.

1.· WelEd. heer Andries Gerhardus de Wet,
hoer van Rietfontein, distrik Grootfontein.

2, Andries Petrus-Olivi er, Esq., attorney of
Windhoek.

2. WelEd. beer Andries Petrus Olivier, prokureur van Windhoek.
·

3. Rhein hard .Heinrich Ad a I be rt Sch n e i -

3. W el Ed. heer . Rh e i n h a rd H e i n ri c ~ Ad a 1-

de r, Esq.. farmer of Olfosongomingo, District
Otjiwarongo.
.
'

),
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b er t Schneider,
distrik Otjiwarongo.

boer van Okosongomingo,

3. George Frederick 5{3.ples, Esq., Bankmanager of Windhoek.
·

4. WelEd. heer Georg Frederick Staples,

5. C h r i s t i a n H i r o n y m u s G o r n e m a n n O be r-

5. We-!Ed. heer Christ i an Hi r on y mus Gorn em an n Ob er ho I z er, boer van Kududung, distrik Warmbad.

ho I z er, Esq.,
Warmbad.

farmer qf

Kududung,

District

Bankbestuurder van Windhoek.

6. Max O t z en , Esq., of Lu~critz. .
7. Hug o 8 art e Is, Esq., Gf Windhoek.

6. WeIEd. heer Max O t z en, van Luderitz.

8. Major Ch a r] e S Ni C O IS§ !1 Mann in g, repre-

8. Majoor Ch a r I es N i co I son M a n n in g, verteenwoordigende Naturellesake.

senting Native Affairs.

9. John Meinert, Esq., ir\erchant of Windhoek,
in place of, and during the absence of Peter Muller, Esq., of Windhoek.
No. 22.J

(24th January, 1922.

COMMISSIONERS QF OATHS.
CANCELLATION Of IJESIGNATION.
The Administrator has been pleased, in terms of
Section one of Proclamation No , l7 of 1915, to cancel
the designation of
Thomas John Carlisle,
P i e t e r W i 11 e m V o r s t e r , and
Jan Coenrad B~lt
as Commissioners of Oaths with jurisdiction throughout the Territory of South-W!;!st Africa in the cas·e
of T. J. Carlisle, for the Magisterial Districts of Omaruru, Karibib,. Otjiwarongo, OY.tjo, Grootfontein and
Swakopmund m the case of P. W. Voster, and for the
Magisterial Districts of Aroab, Ktetmanshoop, Bethanie,
Luderitz, Maltahohe and OibeoJ1 in the case of J. C.
Bait, by reason of their vacation of the offices in respect of which they . were so ~esignated.
No. 23.j
In addition
vernment Notice
been registered
Africa, in terms

[24th January, 1922.
to the gentlef1\en mentioned in GoNo. 43 of l 9~1 the following have
to practice as under in South-West
of Pro clam ::1tio11 No. 3 of 1920 :-

1. As · Medical Practitioners:

Alfred Buckley Hi!ide,
William John Basson,
Jo~annes Hei nrich Greiner,
N a t h a n i e l Au g u s t s Bu t t e r f i e ld ,
Maximilian Hollaender,
Leonard Howard aowkett,
Joh a nnes Eberhaqj Rudolf Georg
Kahle.

i,

2. As Chemist and Druggist ;

r

Ca r I F i e d r i c h Th e f 1 d o r W e s t e n f e I d.

7. WelE-d. heer Hu go Barte Is, van Windhoek.

9. Wei Ed. heer John Meinert, koopman van
Windhoek, in plaas en gedurende die afwesigheid
van die WeIEd. heer Peter Muller, van Windhoek

No. 22.J

.
[24. Januarie, 1922.
KOMMISSARISSE VAN EDE.
TERUGTREKKING VAN BENOEMINO.

Ooreenkomstig artiekel een van Proklamatie No.
17 van 1915, het dit de Administrateur behaag om die
benoeming van
Tho mas John C a_r) is 1e_,
P i e t e .r W i 11 e m V o rs t e r, en
Jan Coenrad Bait
as Kommissarisse van Ede met regsmag binne die
Gebied van Suidwes Afrika in die geval van T. J.
Carlisle, vir die Magistraatsdistrikte van O~aruru, Karibib, Otjiwarongo, Outjo, Grootfontein en, Swakopmund'
itt die geval van P. W. Voster, vir die Magistraatsdistrikte van Aroab, Keetrnanshoop, Bethanie, Luderitz,
Maltahohe en Oibeon in die geval van J. C . Bait,
terug te trek, aangesien hulle die ampte neergeleg het
ten opsigte waarvan sodanige benoeming gemaak werd.

No. 23.I

124. Januarie, 1922.

Buite en behalwe die here opgenoem in Regerings
Kennisgewing No. 43 van 1921,., is die volgende geregistreer om ooreenkomstig Proklamasie No. 3 van
1920 in Suidwes Afrika te praktiseer:

1. As Mediese Praktisijns:
Alfred Buckle y Hinde,
William John Basson ,
Johannes Heindch Greiner,
Nathaniel Augustus Butt erfield,
Maximilian Hollaender,
Leonard Howard Bowkett,
Johannes Eberhard Rudolf Georg
Kah I e.

2. As Apotekers en Drogiste:
Carl fried rich Theodor Westen f e Id.
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General _
Notice~.

fllgem.e:ne Kenni~gevingen.

No. 43 of 1921.

No. 43 van 1921.

· · Notice is hereby given that _ I h·ave appointed
Ch a r I David Burger, hitherto acting Deputy
Sheriff, to be Deputy Sheriff of and for the Magisterial
District of Outjo, with effect from the 12th day of December, 1921.

Hiermee wordt ter algemene kennis gebreng dat
ek Chad 'David -Burger, tot nog toe Waar•
nemende Onder Baljoe, aangestel het as Onder 6aljoe
van en vir die Magistraatsdistrik van Outjo, ingaa.nde
van af die 12de dag van Desember 1921.

0. du T. VOSS,

0. du T . VOSS,

Sheriff of S. W, A.
Windhoek,
· 12th December, 1921:

Baljoe van Suidwes Afrika.
Windhoek,
12de' Desember, 1921.

No. 44 of 1921.

No. 44 van 1921.

Notice is hereby given that I have appointed
H u m p h r e y Ce c i I Ho op er, hitherto Acting De-

ek Humphrey Cecil Hooper, to t nog toe Waar•

puty Sheriff of and for the Magisterial Districts of
Aroah and Bethanie, to be Deputy Sheriff of and
for the said Magisterial Districts, with effect from the
14th day of December, 1921.

nemende Onder Baljoe van en vir di e Magistraats•
distrikte van Aroab en Bethanie, aangestel het tot
Onder Baljoe van en vir die genoemde magistraatS'•
distrikte, ingaande van af die 14de dag van Desember,

: 0. du T . VOSS,
Sheriff of South-West Africa.
Windhoek,
14th December, 1921.

Hiermee wordt ter algemene kennis gebreng _dat

1921.

G. du T. VOSS,
Baljoe van Suidwes Afrika.
Windhoek,
14<1.e Desember, 1921.

No. 2 of 1922.

No. 2 van 1922.

78 of the 1st February 1922 extending the Union
currency laws to this Territory as from the 1st May
next, after which date German coin will no longer
he legal tender in the Territory.

De aandacht wordt getrokken op Proklamatie No. 3
van. 13 Januari 1922 . v-erschijnen<le in de Officiele Koerant No. 78 vaq lste Februari 1922, welke -de Unie
w-etten op betaalmiddel toepast op dit _ Gebie-d van
af de eerste Mei aanstaande, na weike datum duitse
munt niet meer in het Oebied gangbaar zal zijn.

the 1st May next German coins will ibe
all branches of the Standard and National
at an magistracies and post offices in exUnion currericy. .
·

Tot op de iste Mei aanstaande zullen duitse mu'~ ..
ten aangenomeri worden in alle takken van de Stan.
<lard en Nationa!e Bank en in alle magistraatskantoren
en postkantoren, i~ ruil tegen Unie wettig betaalmiddel.

Attention in invited to Proclamation No. 3 of

the 13th January 1922, appearing in the Gazette No.

· Up · to
received at
Banks and
change • for

Advertenti~s.
ADVERTISING IN THE OFFICIAL OAZETT.E OF
SOUTH-WEST AFRICA.
The Official Gazette will be published periodically
but approximately once a. month.
Advertisements wiil be accepted for insertion in
the official Gazette of the Territory of South-West
Africa at the Office of the Secretary for South-West
Africa.
Advertisements will be inserted in the· Gazette
after the official matter or in a supplement to the
Gazette, at the discretion
of. the Secretary.
.
Advertisements will be accepted for the English,
Dutch · or German editions and wilt be published in
the language in which . they are written in the relevant editions of the Gazette.
The Secretary will have the· right to refuse to
accept for publication
advertisement which he considers is not of a suitable
nature.
.
.
._

any

The subscription for the. Gazette .is six shillings
per twelve · issues, post_ free. Single copies of the Gazette qiay be obtained at the price of 6 d per copy.
The charge for the insertion
other than the notices mentioned
paragraph, is at the rate ·of 6/- per
and 12/- per inch double column,

of advertisements
in the • succeeding
inch single column
repeats half price.

ADVERTEREN IN DE OfFICIELE KOERANT VAN
· ZUID-WEST AFRIKA.
De Officiele Koerant zal van tijd tot tijd ver.
schijnen, maar zoo mogelijk eenmaal per maand.
Adverhmties worden ter plaatsing aangenom~n ten
kantore van den Sekretaris voor Zuid West Afrika.
Advertenties \Vorden in de Officiele Koerant gi•
plaatst achter het officielc gedeelte of in een extra
blad van de koei-ant, zooals de Sekretaris <lat mag
goedv.inden.
. Advertenties warden aangenomen voor de Engelse1
Hollandse en Duitse uitgave en zullen gepubliceercl
worden in de nummers van dezelfde taal.
De Sekretaris heeft het. recht om enige advertent-i~
die hij niet passend vindt, te weig:eren.
De intekenino- voor de koerant is zes s\lillings voot
twaalf nummers, franko. Enkele nummers zijn verkrijg,
baar tegen 6 pence per ·stuk.
De kosten voor de opname van advertenties andere
dan de kennisgevingen in de volgende paragraaf ge,
noemd, ·zijn tegen de prijs van 6/- per duim enkele
kolorn, en 12/- per duim dubbele kolom; herhalingen
halve prijs.
Kennisgevingen aan krediteuren en debiteuren in
de boedels van overleden-- personen, en kennisgevingeit
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Notices to creditors and debtors in the estates of
deceased persons and notices by executors wncerning
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, drafts postal
orders or money orders must be made payable to the
Secretary for South-West Africa.
NOTICE.
It is hereby notified for general information. that
I intend to ·transfer fuv General Dealer's business
situate at Leutwein Street in the District of Windhoek, known as the Windhoek Garrison · Institute, to
the Service Supplies Ltd., as from 1st January 1922.
JAMES VENNING,
President Windhoek Garrison lnstihtte.
NOTICE.
N o tice is hereby given that I intend making applica.tion to the Master of the High Court of S. W . A.
for •an extension of time in which to render account
in the Insolvent Estate of' Hans Rinn, a butcher
of Windhoek.
Windhoek,
2nd January, 1922.
J. H. HILL,.
Trustee .
NOTICE Of SURRENDER.
Notice is hereqy given that Application will be
mad-e to the High Court of. South-West Africa at
Windhoek on Thursdav the 2nd March 1922 at 9
·o'clock in the forenoon or as soon thereafter as Counsel
can be heard for the Surrender of the Estate of W i I l y
Li •e b s ma n n, a farm er of farm Daheim, District
Oobabis as insolvent and that his schedules will lie
for. inspection at the Office of the Master of the High
~ ourt at Windhoek and the Office of the Magistrate
a,t Oobabis for a period of 14 days from the 2nd
February 1922 to the 16th February, 1922.
Windhoek,
the 18th January, 1922.
ZWARENSTEIN & VOM DORP,
Applicant's Attorneys,
13, Kaiser Street,
Windhoek,
NOTICE.
As no objections have been lodged within the
prescribed period against the application for conversion of -the four Base Mineral Prospecting Claims,
r;egistered No's W. 1451, 1452, 1455 and 1456., sihtated
at Bobos in the District of Orootfontein, registered
in the name of the Ota vi Exploring Syn di cat e, Ltd., of Orootfontein, it hc1s been decided to
grant th·e application for conversion into the Base
Mineral Mining Area
"Uris 1",
in terms of Section 47 of the amended Mining Ordinance
of 8th August, 1905.
Any objections against this decision must be addressed to the Administrator and handed in at this
office within two weeks from date of publication hereof
in the Official Gazette.
0 . E. B. FROOD,
Inspector of Mines.
Mining Authority,
Windhoek,
19th January, 1922.
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van eksekuteurs betreffende .likwiclatie rekeningen voor
inspectie, warden in schedul~ Vorm gepubliceerd tegen
9/- per boedel.
Geen adv.ertentie zal geplaatst warden .tendi_ de
kosten aan de Sekretaris vooruitbetaald zijn. Chequ~
wissels 1 post- of geldorders moeten betaalbaar gemaakt
word en aan de Sekretaris voor Zuid West Afrika.
NOTICE.
As no obj-ections have been lodged within the
prescribed perio d against the application for conversion of the Base Mineral Prospecting Claim, registered
No. W. 1657, situated at Klein Aukas, in the District
of Karibib, registered in the name of the De u ts ch e
Ko Ionia 1-G es e 11 sch aft fi.i r S ii d west-Afr i k a
in Liquidation, Swakopmund, it has been decided to
grant the application for conversion into the Bas.e Mineral Mining Area ·
"Usakos "
in t-erms of Section 47 of the amended Mining Ordinance
of 8th August, 1905.
Any objections against this decision must be addr-essed to the Administrator and handed in at this
office \vithin two weeks from date of publication hereof
in the Official Gazette.
O. E. 8. FROOD,
Inspector of Mines.
Mining Authority,
Windho ek,
19th January, 1922.
NOTICE.
As no objections have been lodged within the
pr,escribed period against the application for conve rsion ot the Precious Mineral Prospecting Claims, registered No's W. 1801 to 1803, situated at farm
Klein Aukas in the District of Karibib, registered in
the name of Dr. Ernst Re u n i n g, Geologist, of
Swakopmund, and in the meantime transferred to the
D ,e u t s c h e Ko I o n i a l ~ 0 e s e 11 s ch a f t hi r S ii dw est• Afr i k a in Liquidation, Swakopmund, it has
l>eert decided to grant the application · for conversion
into the Precious Mineral Mining Area
"Nubeb"
1n .terms of s~ction 47 of the amended Mining .Ordinance
of 8th _August, 1905.
Any objections against this decision must be addr,essed to the Administrator and handed in -at this
offic,e within two w eeks from date of publication hereof
in the Official Gazette.
O. E. B. fROOD,
Inspector · of Mines.
'Mining Authority,
Windhoek,
19th January, 1922.
NOT(CE.
The following entry has this d~_y been made in
the Commercial Register (Handelsregister) for Luderitz,
Part B., folio 52, relative to the Spencer b.a y .D i a man t g es e 11 sch aft m. b. H. :·
"By resolution of the shareholders passed on the
29th May, 1920, the Company was placed in voluntary liquidation and Dr. W i I h e I m Z er s ch
was appointed Liquidator."

J.
Deeds Registry,
Windhoek, S. W. A.,
20th January, 1922.

S. LOUW,
Registrar of Companies.

Offidele Koerant, 1st~ f ebruarie, 1922,

020

ht the insolvent:-Estate of Leonhard Jensen of
Witt!1~o.ek.
Notice is hereby given tha_t it is my intention to
apply to the Master of the High <;::ourt of South-West
~fr-kcl fourteen days after the· date ·-'upon which this
notice is published' for an extension of time within
which . to file the liquidation acct:font . fn the above
insolvent estate.
··
·
·
·
D. W. F. BALLOT.
Trustee·.
Dated at Windhoek;
this . 20th_. day of January, 1922.

NOTICE.
In the matter of the estate (under curatorship) of the
·
absentee ·E. Kummer. (No. 6016/81.)

It is h,ereby notified. that the curatorship of the
abovementioned estate is about to be relinquished and
the management of the absentee' s affairs committed
to his duly authorised agent who., hereto subscribing,
acknowledges acceptance of the same. Unless, therefore cogent reason to the contrary be adduced to the
Master of the High Court, Windl;tuk in the meantirn-e,
the transition will tak~ effect on the expiry of one
month from the date of this publication.
ALFRED M.ERTIG, .

Eurator.

P. 0. Box_ 30,.
Luderitz.

IN TiiE HIGH COURT

OF SOllTtl-WEST,-AFRICA.
Before His tfonour Mr. Justice ·O:uts ch e.
Windhoek,
this .28th day of NQv·ember,_· 19~1
In the matter of the ex ·part e·_application of
.
Frie d r i ch Kum I e b e.~ :0
Aft-er hearing Mr. van
for . t_he Applicanf, . and ~ft<:r
Petition and the Annexures
and the Report thereon by

der Heever of Counsel
reading the Applicant's
thereto filed of reooro
the Registrar

of Deeds:

IT IS .O RPERJ.:D
(1) That a Rute :tJ is i be, and it is hereby, issued,
ca.lling upon G. C h.r is ti -an· S c-b mid t. to show
cause _(if any) in this Court on the 8th day of
March 1922 , Why a:n . order ,, shouJd: cnot be made
. directing the ~~egistrar of Deeds to register transfer of certain Parzelle No. 5, Sheet No. 1, of the
Oeneral Plan ~f Bethanie, in extent 30 Ares and
19 _Sq~ar_e J\Jetres, registered in the name of
C. Chnst1an 5chmidt in the Grundbuch of Bethanie~ Volurn_f I folio 6," into the nanfo. of friedriah Kumleben in terms of the· Deed of Sale entered
into on the J.2th day of .March, 1914 between
Oskar Lampe, acting ~s the Age~t of C. Clnistian
Schmidt. and ffiedrich
Kumleben
Dr... Oscar
..
.
' before
.
' ' ..
Wedek111d, offidally app<linfed · sµ·bstitute ·of Dr.
Erich Luebben, Notary:
...
·
0

'

Alfred M·ertig,
as duly authorised agent in S. W. A. of E. Kummer.

lN THE HIGH COURT
OF SOUTH-WEST AFRICA.

I

•

(2) That copi~ of this Rule and of rne Petition-· and
the Annexure~ thereto b~ sent ~y registered Post
to the pr.esefl t address of the said C. Christian
Schmidt, if s~1t h address be known to or ascer_tainable by. Hie Applicant; and if such address
be not so kn1::1 ,vn or ascertainable; a copy of 'this
Rule be publi~ihed once in 'the ·'O fffdal ·oazette ef
South.-.W,est..Af!-ica and once·, in ·the ~lci-ch~ AitUig-~r
in Germany i and .
0

Befo·re His Honour Mr. Justice Out~ ch _e.
In the . matter·· of
..

C ~-r l f·r::·r~ d,m.a· n-n B.o r Ck en h a_g en
·

l

Plaintiff,

versus

Registrar ··of ~)eeds.

M.ar,gy_e.J: it e. !:I l,e a no.re B o-r.c ken h·a g e.n,
. (born O'Bri-<m) •
Defendant. ·
Windhoek,
this 4th day of November, 1921.
Upon hearing Counsel fo,> ·the Plaintiff and the
evidence -adduced in this action for· the restitution by
the· Defendant of conjugal rights, and -in default thereof
for ·d~ssoluti.o~ of the marri-a ge.
'The Court orders the Defendant to restore conjugal
rights. to the Plaintiff on or before the 1st . day of
Mar<'.h ·1922, failing which to show cause, if any> to
this Court on the 9th day of March 1922 why the bonds
of marriage now · subsisting between the · Defendant
and the PlaJntiff shall not be dissolved; and why the
Defendant shall not be declared to have forfeited . the
benefits arising out ·o f the marriage.

By

(3) That a . c~py ef this Rule be s~rve~ upon th~

the Court.
· . (Sgd.) G. du T. VOSS,
Registrar.

By b .r der of the .,.Court. •. (sgd) 0.. du. . T. VOSS,
Registrar,

Official Gazette, 1st February, 1922.

-·NOTICE TO CREDITORS ANO :DEBTORS. ESTATES OF DECEASED PERSONS: §ection 46, Act No. 2-tof 1913 as applied to South West Africa.
Creditors and : Oel!Jtors in the Estates specified in the annexed Schedule are called upon to lodge
their claims with and pay their debts to the Executors concerned within the stated periods calculated from
the date of publica-tion hereof.
KENNISGEVING -AAN KREDITEUREN - EN DEBITEUREN. BOEDELS VAN OVERLEDENE PERSONEN:
Artikel ·46. Wet No. 24 van 1913 zooals toegepast op Zuid West Afrika.
Kr~diteuren en DebL~uren in de Boedels vermeld in bijgaande Bijlage worden verzocht hun vorderingen ·in te leveren en hun schulden te betalen ten kantore van de betrokkene Eksekuteuren binnen gemelde tijdperken van af datum van publikatie dezes.

-SOHED1JLE.

~~tafu it~.
1

BIJLAGE.
Name and Address of ·Executor or
Within a. period o!
authorized Agenl
Binnen eei;,. tydperk van Naam en Ad1es van Eksekuteur of
geroachtigcle A£ent.

ESTATE LATE

Boedel
No.
. . ·· •

BOEDEL VAN WfJLEN

166

Kad Hermann Kudell

80 day!! ,

W. B. Rieale, Ex~cutor Dative
c/o Dr. Fritzscbe, Windhoek.

188

Heinrich Hermann Koch

30 days

Georg Swaboda of Joumbin,
Distmt O~jiwa.rongo.

80 days

Johannes Schmidt, Gibeon,
. . E~ecutor Testamentary
C. Bolmahll, Executor,
Otjiwarongo, P.O. Box 12i>.

ELECTION __OF EXECUTORS AND TUTORS.
The . Esta1es of the persons mentioned in the attached schedule being unrepresented, notice, is hereby
given to. the survjving spouse (if any),- next-of-kin, legatees, and creditors, and-in cases where the meeting
is convened for the election of Tutors-to the paterna I and maternal relatives of the minors, and to all
others · whom these presents may concern, that meetings will be held in the several Estates at the times,
dales, andj,iaces _specified for the purpose of selecting some person or persons for approval by the Master
· of the High Court of South West Africa as fit and proper to be by him appointed Executors or Tutors,
as the case may be. Meetings at Windhoek will be held before the Master, and in other places before the
Magistrate.
S. H. d u P I e s s i s
Master of the High Court of S. W. Africa.
VERKIEZING VAN EKSE-K UTEUREN EN VOOODEN.
l)e ..Ek,¢~ls v:an de personen vermeld in de a angehechte lijst niet vertegenwoordigd zijnde, wordt
hi~rmede · ketmts· gegeveo aan de nagelatene echtgenoot (indien enige), erfgenamen, legatarissen en krediteuren, en-in gevallen waar de bijeenkomst belegd wordt voor verkiezing van voogden-aan de bloed)
verwanten der minderjarigen van vaders- en moede rszijde, en aan alle anderen die het inoge aangaan,
-·dat biJeenkomsten · gehouden zullen worden in de verschillende Boedels op de tijden, datums en plaatsen venneld, voor het doel een persoon _ personen te kiezen voor goedkeuring van de Meester van het
Hooggerechtshof van Zuid West Afrika als goed en bekwaam om door hem te worden aangesteld als
ekselcuteuren of -voogden, als het geval mag wezen. Bijeenkomsten te Windhoek zullen gehouden worden
voor· de Meester, <tn in . andere plaatsen voor de Magistraat.
S. H. d u PI e s s i s
Meester van het Hooggerechtshof, van 2 .-W. Afrika.

of

SCHEDULE.
lteg;star:ed

li'umber
of Estate

Ooregistr. -

Nummer
•saBoedal

BlJLAGE.

NAME OF' TSE DECEASED

Suniame

I

Christiau Na.ine

NAA~ VAN DE OVERLE:DENE.
Voorn..am

Faml\lec&&m

Occupal,ion

Be~oep

204

Lehrmann

P11ul Max Artur
Wilhelm

Walerborer

?J.Y7

Human

Cornelis Jacohue Eksteen

Farmer

Anton

Building
Contractor

208

Boeck

D~ie -a:id Place
ofI>~th

MeeUug; Con-

Date aod Time
of Meel.ini;

Plaeo of Meeting

van o,·erlijden

Do.lnm ou \ ijd ,·au
Bijeeckolllst

PluLS van
Bijeenkorust

12/10/21

17/2/22

Omaruru

Executor
Dative

28/11/21
Farm •Camasi!i'
dist. Rehoboth.

Rehoboth

Executor

2112/22
10 a.m.

17t8/i1
Swe.kopmund

14./2/2'2
10 a.m.

D•~lll:Q OD

plaati

ven~d !or
elecl.ion of
Bljeenkoi:nsi
belegd voo~
verk ie~ing vao

Swakopmund Executor
Dative

Offkf,ele., Koer~nt,· lste f~arie 1· 1922.

622

NOTICE IlY EXECU'."('.ORS .OONCERNING LIQUIDATION ACCO_UNT~ LYING FOR INSPECTION: Section 68,
Act No. 24 of 1913, as ap.plied to South-West Afr ica.
NOTICE is hereby given that copies of the Administration and Distributioq Ae>couuts in the Estates
specifi!:!d·
the attached Schedule will be open for tbe inspection of all persons iotel'ested therein for a period
of,,.2-t days (or longer if specially stated) from the da;es specified, or from the date of bnblication hereof, which_.,.ever may_ be ·1ater, and at ~he Offices _of the _Master_ aod Magistrate as sto.ted. Sh?_uia_ no objeetio1_1 ther<it9 be
lodged w1th the Master durmg the per1od of 10spect1on the Executors concerned w-111 H·oGeed to rnali.o payments
iv. accordance therewith.
----·
KENNISGEVING DOOR EKSEKUTEUREN BETREFFENDE LU{WIDATIE-F,. )Klr;i-HNGEN T.ER I NZAGE
LIGGENDE: Artikel 68, Wet No. 24 van 1913, zoals toegepast op Zuid-\Vcst Afrika.
KENNIS geschiedt mits deze <lat duplikateu vau de Admiuistratie- en Di~tribulie-rckeoing(¼n in dti
Boedels vermeld in de navolgende ~ijla.ge ter iozage VRn alle personen __die daarin b~\,mg hebben zullen Jigger
ten Ka.ntore van de Meest_er en Mag1straat, zoals gemeld, gedurcndc een t)Jdperk van dt !e weken (of !anger indien
speciaal vermeld) van af gemelde datums, of van af datum van publikatie dezes, 'relke ook de !aatste moge
zijn. lndien geen bezwnar daartegen ingediend wordt bij de Meester binnen bet tiidperk vermeld zl'lllen de
betrokk.en Eksekuteuren overgaan tot de uitbetaling io lermen van gemelde rekeniug ~11.

in

SCHEDULE.
2state No.
HM<lel No.

ti0:-16/i

59

70

ESTATE LATE

Description
oi: Account
Besch rij,;,-iug
van Rek1miug

BIJLAGE.
Date
Period

Office of th e
K:i,ntoor van de

Name and Adress of Fx:e. cutor or autho rize<i Ag.int
Naam en a\dres v:m Ek.,;-ekuteur of gemaehtigde
Agent ·

Datum
Tijdperk

:Master
Meester

)fagist.r 1de
Magistr~.at •

1st & final Liqnidation and
Distribution a/c

21 days

Windhoek

Rehob,;th

do.

21 days

Windhoek

Okahal\dja H. Middendorf, c;o Dr
Fritzsohe, W'hoek.

Bchrmacn, Adolf, late
of Windhoek, who died
on the 25th Oct. Hl18.

do.

21 days

Windhoek

Go.ffke, Otto Franz Al~xa.nderGefreiter, who died
at Auros, dist. \Varmbad
on the 23rd Oct. 1914..

do.

21 days

Windhoek

· Dr. A." Stark, Box 37
Windhoek

Ginnes, Jacob, late of
Luderitz.

Curator's
Liquidation

21 days

W indhoe k

.Messrs. Ginnes Ltd.
P. 0. Rux 220
Cape Town

21 days

Windhoek

BOEDEL VA~ WI.JLEN

Karl Steeb

Lothar Wildt

Adolf .Martinius
First Liquidation
Syvertsen and Distribution
Account

Dr. C. A. ~1. Friizsche
Executor Dative

Dr. A. Stark, Box 37
Windhoek

1

I

Ludo:t"ltz

Emma Syvertsen, Exe•.
cutrix Testamentary,
Box 12'2, Luderitz

Official· Gazette, 1st f ebruary, 1922.
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NOTICE TO CREDITORS AND DEBTORS. ESTATES Of DECEASED PERSONS: Section 46, Act No. 24
· of 1913 as applied to South West Africa.
·
Creditors -and Debtors in the Estates specified in the annexed Schedule are (?l.lled upon to lodge
their claims with and pay their debts to the Executors concerned within the s tated periods calculated from
the date of publication hereof.
KENNISGEVINO AAN KREOITEUREN EN DEBITEUREN. BOEDELS VAN OVERLEDENE PERSONEN:
Ai-tikel 46. Wet No. 24 van 1913 zooals toegepast op Zuid . West Afrika.
Krediteuren en Debiteuren in de Boedels vermeld in bijgaande Bijlage worden verzocht hun vorderingen in te leveren en hun schulden te betalen ten kantore van de betrokkene Eksekut~uren hinnen gemelde tijdperken van af datum van publikatie dezes.

SCHEDULE.
Estate No.

BlJLAGE.
Name and Address of Executor or
Within a period of
authorized Agent.
Binnen een tydperk van Naam en Adres van Eksekuteur o!
gemachti2"de Age·n t.

ESTATE LA.TE
BOEDEL VAN WI.JLEK

Boedel No.

16H

Karl Hermann Rudell

30 days.

W. B. Riesle, Executor Dative
cfo Qr. Fritzsclie, Windhoek.

188

Heinrich Hermann Koch

30 days

Georg Swaboda of Jolimbin,
District Otjiwaroogo.

30 da.ys

Jobannes Schmidt, Gibeon,
~xecutor Testamentary
C. Bolmahn, Executor,
Otjiwarongo, P.O. Box 125.

ELECTION Of EXECUTORS AND TUTORS.
The Estates of the persons mentioned in the attached schedule being unrepresented, notice is hereby
· given to the surviving spouse (if any), next-of-kin, legatees, and creditors, and-in cases where the meeting
is convened for the election of Tutors-to the patema l and maternal relatives of the minors, and to all
others whom these presents may concern, that meetings will be held io the several Estates at the times,
dates, and places specified for the purpose of selecting some person or persons for approval by the Master
of the High Court of South West Africa as fit and proper to be by him appointed Executors or Tutors,
as the case may be. Meetings at Windhoek will be held before the Master, and in other places before the
o\agistra te.
S. H. d u P 1 e s s i s
Master of the High Court of S. W. Africa.
, ERKIEZINO VAN EKSEK UTEUREN EN VOOODEN.
De Boede(s van de person en vermeld in de a angehechte lijst niet vertegenwoordigd zijnde, wordt
hiermede kennis gegeven aan de nagelatene echtge noot (indien enige), erfgenamen, legatarissen en krediteuren, en-in gevallen waar de bijeenkomst belegd wordt voor verkiezing van voogden-aan de bloed)
verwanten der minderjarigen van vaders• en moede rszijde, en aan alle anderen die het moge aangaan,
dat bijeenkomsten gehouden zullen warden in de verschillende Boedels op de tijden, datums en pla<lt•
sen vermeld, voor bet doel een persoon of personen te kiezen, voor goedkeuring van de Meester van het
Hooggerechtsbof van Zuid West Afrika als goed en bekwaam om door hem te warden aangesteld als
eksekuteuren of voogden, als bet geval mag wezen. Bijeenkomsten te Windhoek zullen gehouden wordeo
voor de Meester, en in andere plaatsen voor de Magistraat.
S. H. d u Pless i s
Meester van het Hooggerechtshof, van Z.-W, Afrika.

SCHEDULE.
Registe,·ed
Number
of Eslo-le
01)registr. •
Nummer
.-,.n Boedol

BIJLAGE.

NA.ME OF Tffi:: DECEASED .
Surna.me

I

Christian Name

NAA~l VAN DE OVER.LEDENE.
l<'amilie11aam
Voornaam

Occupation

f!eroep

204

Lebrmann

Paul Max Artur
Wilhelm

Wat.erborer

207

Human

Oornelis Jacobus Eksteen

Farmer

208

Boeck

Anton

I
I
•'

Date an<l t'la~e
of Dee.th

U a w a.r-d Time

Datum en plaat.s
,ran overlijdt-n

Oatum on tijd ,au
llij,enkomst

12/10/21

17/2/22

28/11/21

Farm •Camasis'
dist. Rehoboth.
Building
Contractor

of M,eting-

I

· Mee\iug Con-

Plae~ c f ~J,,etio11
Plaats van
Bijocnkornst

vened for
election of
Bijeenl<omst
b6legd voor
v e rkio~~'lg va D

Omarm:u

Executor
Dative

Rehoboth

Executor

21 /2/22
10

a.m.

17 8/21

l4i2/22

Swakopmunrl

10 a.tt1.

S wakopmnod Executor
Dative

Offidele Koerant, lste Februarie, 1922.
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NOTICE BY EXECUTORS CONCERNINS LIQUIDATION ACCOUNT3 LYING FOR INSPECTION: Section 68,
Act No. 24 of 1913, tts applied to South-West Africa.
NOTICE is hereby given that copies of the Administration and Distribution Accounts in the Estatei,
specified in the attached Schedule will be open for the inspection of all persons interested therein for a period
of 21 days (or longer if specially stated) from the dates specified, or from the date of publication hereof, whichever may be later, and at the Offices of the Master and Magistrate as stated. Should no objection thereto be
lodged with the Master during the period of inspection the Executot·s concerned will proceed to make payments
iv accordance therewith.
----.
·
KENNISGEV ING DOOR EKSEKUTEUREN BETREFFENDE LH~WIDATIE-REKENINGEN TER INZAGF.
LIGGENDE: Artik9l Q8, Wet No. 24
-191.3, zoals · to.egepast op Zuid-West Afrika.
KENNr.S gescbiedt mits deze dat duplikaten vain de Administr~tie- en Distl'ibutie-rekeningen in de
Boedels vermeld in de navolgende ~ijlag_e ter inzage va.n a lle personen die daarin belang hebben zullen liggen
ten Kan tore van de Meester _e n Ma_gie_!:r:_
a_at, z~als. g!il!ll~ld, g_e_g,ureqcJ~_(?eq tijdperk yap dde weken (of langer indien
speciaal vermeld) van af g"emelde datums, of van _af datum van pqblikatie dezes, 't\'..e lke ook de laatste moge
zijn. lndien geen bezwaar daartegen 4.ngedie,id wordt : bij · de Meeste r binnen bet tijdperk vermeld ztrllen du
betrokken .Eksekutem-en o.v~rgnµri. tot de oitbetaling in ~erm~n van gemolde rekeniugeu.

van

SCHEDULE
b:state No.

ESTATE LATE

Boedcl No.

BOEOEL VAN \.VIJLEN

Description
of Account

Beschrijving
van

6036/7

59

4670/5

:i719,5

Karl Steeb

Lothar Wildt

' _,

Rekening

Datu
Period
Datum
Tijdperk

l st & final Li- - 21 days
q uidation and
Distribution a/c

BIJLAG.E.
Name a nd Adre.!ls o: l-:i.:e-

Office of the
Kantoor ,an de
Master
Meester

Windhoek

cutor or authorfaed Agent

I .Magtstrate
t

Magistraat

I Rehoboth
I

I

'

Naam en Adres van F.kse-

kuteur of gema-chiigde
Agoot

Dr. C. A. M. Fritzsche,
Execntor Dative

I

do.

21 days

Windhoek

. Behrma,cn, Adolf; · lnte
of Windhoek, who died
on the 25th Oct. 1918.

do.

21 clays

Windhoek

Dr.

Gaffke, Otto Franz Alex- .
ander Gefreiter, who died
at Auros, dist. Warrnbad
on the 23rd Oct. 1.914.

do.

21 days

Windhoek

Dr. A. Stark, Box 37
Windhoek

21 days

Windhoek

Messrs. Ginnes Ltd.

Ginnes, Jacob, late of

Luderitz

Curator's
· · Liquidation

Okahandja

H. Middendori, C'(> Dr,
B"'ritzsche, W'hoek.

A. Stark, Box 37
Windhoek

P. 0. Box 226
Capti Town

70

Adolf Marlinins
First Liquidation
Syvertsen and Distribution
·· . Account

21 days

Windhoek

Luderitz

Emma Syvertsen, Exe
cutrix Testamentary,
Box 122, Luderitz

