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:PROCJ,.~,i11A'l 'IONS 
3Y HiS HONOUR O IJSBERf REITZ HOF'\,\EYR, A COM

PANION Of THE }Vl.O~T DISTINGUISHED ORDER 
OF SAINT MICHAEL :i>.ND SAINT GEORGE, AD
MINISTRATOR OF smiTH WEST AFRICA. 

>lo. 27 of 1924.] 

WHEREAS it is desirabi~ to amend the laws r xisting 
in this Territ'Ory with respec! to compensation for rnJunes 
suffered by workmen in the ~.ourse of their employment or 
for death resulting from such fojaries and to make p-r~vision 
for compensation to workmer; :n cases of industrial d-ise,18es; 

NOW THEREFORE, un<lc': and by virtue .of the powers 
in me vested·, l do hereby pro~laim, declare and make known 
as follows:- · 

1. The Imperial German- f:_nac tment No. 25 cf 7th June 
1871 relating to compensation !_or deaths and bodily injuries 
occasioned in the working of n1:!1ways, mines, etc., as amended . 
by Section 42 of the Introch1dfiry Act to the German; C1vjj 
Gode of the 18th August 189H, together with s,o l1}Uch . of 
an•y ofher existing law as may \'l_e r epugnant to or inconsistent 
wim the provisions of this r1roclamation shall be and_ is 
hereby repealed: 

Provided that any accident 'it•hich occured to or scheduled 
disease \\'hich was contracted bj( _;i workman before the· takng 
effed of fhis Proclamation w~id1 could: then have been 
ihe subject of a claim for COi'/pensation or damages · uu-dcr 
any law so repealed shall be de.i1l -.vith as if this Proclam?.fa>n 
had not been issued: 

Provided further that the p;ovisions of this P roclamation 
shall not appiy in respect of hny accident which . oe::urred 
t,o or schedu!ed disease contra'-!!ed by a workman prior to 
the taking effec:t thereof. 

C hapt ~ r I. 

COMPENSt\ TION. 

2. (1) If personal injury re§uliing in i-ncapacity or_ death 
be caused to a wo rkman by ai:tident and the injL;ry arose 
o ut of and in the course of l,is wo rk, his employer shall, 
subject to the provisions of thi§ Proclamation, be Jiable to 
pay compensation in· accordance \yith the Fi rst Sch e d u 1 e 
10 this Proclamation· and: \Vhere it ~hall appear from a 'certificate 
granted by a mectical practitiomfr that a workman, · is . suffer
ing from a scheduled disease eiiusing incapacity ·or · where 
the death of a workman was caused by any s u,h disease 
and the disease is due to the n"Hure of any work to which 
,his Prnclamation- applies and ·i_ii which the workman was 
empioyed at any time within .hv-elve months rrevious to 
the d'clte of such certificate or of :his death, as tb.e · case may 
he, the workman or his depen<lt:"iHs shall likewise! be entitled 
to claim compensation nnder t his Proclamation ir. accordance 
v;ith the F i rs t Sch e du I e l; ('!'eoo: Providec~ · that-

PROiiLAillATIES 
DOOR ZIJN EXCELLENTIE GIJSBERT REITZ HOFMEYR, 
. LID VAN DE MEEST ONDERS.CHEIDEN ORDE VAN 

SINT MICHAEL EN SINT JORIS, AD-MINlSTRATEUR 
VAN ZUJDWEST AFRIKA. 

No. 27 van 1924.J 

NADEMAAL het wenselik is dt' wetten. van kracht in 
dit Gebicd petreff~nde schade.J.oosstelling wegens letscl be
komer; door werkheden m de loop van h un arbeidsverrich
ting __ of voor sterfg_ev~llen tengevolge van zodanig letsel 
te w1;z1ge·i:i en ':o,orzienmg te maken __ vo·o:r schaddoosstelling 
van werkheden m gev~J.len van bedn-Jfsz1ekte11; 

ZO IS H ET, dat ik, onder e·n krachtens de macht mii 
verleend, hierbij proklameer, verklaar en bekend rnaak, als 
vc.tgt:- · 
. 1. De Keizerlik-duitse Wet No. 25 van 7 Junie 1871, be

·:reffend~ schade1oosstelling voor sterfgevallen en lichamefik 
1etsel in het bed:rijf van spoorwegen, mijnen, e-nz. zo•als 
~ewijzigd d~r artikel 42 van de lnleidingswet tot net' Duitse 
l:lurg-erbke We_tboek van d;e 18de Augustus 1896, tezamen mei 
zoveel van emge andere bestaande wet als in t egenstrijd of 
<Jnbestaan-baar met de voorzieningen van deze Proklamatie 
moge zijn, wordt err is hierhij herroepen; 
. Mits dat entg ongeval of enige in de Bijlage vermelde 

z1ekte welk of welke voor het in: kracht tred'en van deze 
Proklamatie plaatsgcvonden heeft of door een werkman op
gedaan werd, en aldan een eis voor schadelooss-telling of 
sc:hadevergoedin-g onder e.nige alzo herroepen wet zou heb
ben daargestekt, behandeld moet worden alsof deze Prokla
matie . niet ware uitgevaard'igd': 

. M1t~ verder dat de voorzieningen van deze Prokla
mahe met van 'l:oepassing zijn ten aanzien van, eni1r. ongeval 
welk pl~atsgevonden heeft, of van enige in de Bi1lage ver
mcldc z1ekte welke door de werkman opg-edaan werd v66r 
·1iet in kracht treden van de Proklamatie. · ' 

Hoofd stuk I. 
SCHADELOOSSTELLINO. 

2. (1) Wanneer door ecn werkman ongeschikthe id ver
oorzakend lichamelik letseI -0-pgelopen of diens <food ver
o~rzaakt w?rdt door een ongeval en het letsel. voortsproot 
mt en verVIel in de loop van zijn arbeidsverrichting, is zijn 
werkgever, behoudens de bepalingen van deze Proklamatie 
g~~ouden tot schadeloosstelling- overeenkomstig d-e Eerstc 
BLJ!ag-e tot deze Proklamatie en wan:neer uit een certifikaa,t. 
~?·o-r een gen~eskundi~_e verleend-, blijk_t <lat _een werkma-n 
l11dt aan een m d-e B11lage vermelde z1ekte die ongeschikt
heid veroorzaakt of waar: de doocl van ecn werlcman te 
wijten is aan de aard van het werk waarop- deze Proklamatie 
van toepassing is en waarin d e werkman werkzaam was te 
eniger tijd binnen twaalf maanden voor de datum van zo
ctanig certifikaat of v66r · zijn dood respektievelik, is de werk
man of zijn de van hem afhankeliken ook tot vorderi-ng van 
schadeloosstelling onder d-eze Proklamatie gerechtigd over
eenkoms tig d;e Eerste Bi11age to.t deze Pr-oklamatie: Met 
dien verstande dat:-



1823 Officiele Koeram, l Desember 1924. 

(a) 

(b) 

no such compensation shall be payable in respect of 
such incapacity or death if the accident or disease is 
proved to be attributable to the workman's own serious 
and wilful misconduct or if the accident would not have 
occurred, ior i111 so far as the incapacity or death dUJe 
to the accident would not have been caused but for 
a pre-existing diseased condition of the workman and 
such condit1011 was unknown to the employer; 

if suc:h accident or disease was caused by an act or 
default of the empl-oy,er or of some person for whose 
act or default the employer is responsible, this Pro
clamation shall not affect the liability of the employer 
at common law but in that case a claim for compen
sation may be made under this Proclamation or proceed
ings at common law may be taken against the employer, 
but the employer shall not be liable to pay, in respect 
of the same incapacity or death, both compensation 
under this P roclamation and damages at common law; 

(c) the workman or his representative shall elect .whether 
he will institute pmceedings at common law for damage, 
against his employer or will institute proceedings for 
compensation under this Proclamation, and if he institute 
such proceedings at common law he shall he debarred 
from instituting proceedings under this Proclamation 
in respect of the same accident o,r disease or if he 
institute proceedings under this Proclamation he shall 
be debarred from instituting proceedings at common 
law agai:-:sr h:s ·employer in respect of the same accident 
-or disease. Any written application lodged by the 
workman or his re,,resentative with the clerk of the 
magistrate's court in tt>rms of section e i g h t e e n of 
this Prodamatio·n, shall be ,teemed to be an institution 
of proceedings under this Proclamation, and if the work
man and the ·employer agree in writing as to the 
amount of compensation to be paid under this Procla
mation he shall be deemed to have elected to take 
proceedings and to recover compensation under this 
Proclamation, and the workman and his dependents 
shall be bound by the election. 

(2) W'hen a workman meets with an accid,~nt-

(a) in, at or about, any min•e or works, while with the 
consent of his employer, being trained· in first aid, 
ambulance or rescLte work, or engaged in any compe
tition in connection therewith; 

(b) in, at or about, the employer's mine or works, while 
engaged in any first aid, ambulance, or rescue work, 

~vhereby such workman sustains personal injury resulting in 
incapacity or death, th·e injury shall for the purposes of thi8 
Proclamation be deemed to arise -0ut of and in the course 
of his work for his ·employer. 

The exp-ressions "mine" and "works" shall have the 
meanings hereby respective!y assigned to them:-

"Min•e" shall mean and include all excavations for 
the purpose of searching for or winning minerals, as 
well as the working of mineral deposits, wh-ether 
abandon-eel or actually being worked on the surface, 
from !'he surface downwards and underground, together 
wit'h all buildings, premi·ses, erections and appliances 
belonging ·or appertaining ther-eto above and below· 
ground for the purpose of prospecting for or winning 
metals, minerals or precious stones by boring, excavat
ing, dredging or hydraulicing; 

"works" shall mean chemical works, metallurgical 
works, reduction works, ore-dressing works, petroleum 
works, salt works, brickmaking- works, lime works, 
pottery works, sugar mills, flour mills, saw 
mills, and any places where machinery is erected or 
used (other than works ·owned or used by the Railway 
and Harbours Administration of the Uni•on of South 
Africa), and all dams, reservoirs and other appliances 
for conserving water or for producing or transmitting 
energy or for transporting water or material' for the 
same, with the exception of dams or reservoirs which 
are erected ·outside prospecting claims or ronverted 
mining areas and are used solely for agricultural pur
poses or for the public service. 

3. (1) A person shall be regarded for the purposes of 
this Proclamation as a workman in relation to work if he 
has entered into·, ·or works under, a contract of employment 
or of apprenticeship with an employer, whether the contract 
is expressed· or implied, is oral or in writing, and whether 
the remuneration is calculated by time or by work done. 

(a) geen schadeloosstelling wcgen~ zodanige ongeschikt
heid of zodanige dood verschuldigd is, indien het onge
vaI of d'e ziekte te wijten is aan: eigcn ernstig en 
opzettelik wangedrag van de werkman; of indien het 
ongeluk niet plaats g-evonden zou hebben, of liOOr 
zover de ongescliikthe1d of dood niet veroorzaakt zou 
zijn ware het niet -voor een reeds bestaande slechte ge
zondheidsto-estand van de werkman waarvan de werk
gever ·niets wist; 

(b) wann-eer het ongeval of de ziekte veroorzaakt was door 
een handeling of nalating van de werkgever of van 
een ander persoon, voor wiens handeling of nalating 
de werkgever aansprakelik is, heeH deze Proklamatie 
g·een invloed op, de aansprakelikheid van de werkg-ever 
volg,ens het gemene recht. In dat geval kan een cis 
tot schadeloosstelling i11:gesteld worden o nder deze Pro
klamatie of kunnen rechtsvorderingen onder het ge
mene recht 1:egen de werkgever ingesteld worden, zul
lende echter de werkgever ter zake van· dezelfde onge
schiktheid of hetzelfde sterfgeval niet tot schadelo·oss tel
ling uit krachte van dcze Proklamatie en het gemene 
recht kunnen worden aangesproken ; . 

(c) de werkman· of zijn vertegenwoordiger heeft de keuze 
om of vo-lgens het gemene recht een rechtsvordering 
tot schadevergoeding 6f vo1gens deze Proklamatie tot 
schadeloosstelling tegen zijn werkgever in te stel!en. 
Stelt hij zodanige rechtsvordering volgens het gemene 
retht in, dan is hij verstoken van het recht om onder 
deze Prnklamatie ter zake vaa hetzelfde ongeval of 
deze1fde ziekte een rechtsvordering in 1e stellen; proce
deert hij daarentegcn onder dczc Prok[amatie, dan 1~ 
hij verstoken van het recht om volgens het gcmene 
rectit een rechtsvord'ering tegen zijn werkgever ter 
zake van hetzelfde ongeva[ of dezelfde ziekle in te 
stellen. 

Een schriftelike applikatie door de werkman of zijn 
vertegcnwoordig~r aan de klerk van het magistraats
hof overeenkomstig artikel achttien van deze Proklamatie 
afgegeven, wordt aangemerkt als eeu instclling van 
de rechtsvordering onder deze Pro1<1amatie, en indien 
de werkman en zijn werkgever in geschriftc overeen
komen omtrent het bedrag van de betalen schadeloo-s
stelling ingevolge deze Proklamatie dan wordt hij ge
ac'ht verkozen te hebben om ingevolge deze Proklamatie 
te procederen, en schadetoosste11ing te bekomen, zu!-

. lende de werkman en de van 'hem afhankelikc personen 
door de keuze gebonden zijn. 

(2) Warmeer een werkman een ongeval overkomt-
(a) in, bij, of in de buurt van een mijn of bedrijf terwij! 

'hij met toestemming van zijn werkgever geoefend wordt 
in eerste hulpverlening, ambulance- of reddingswerk 
of in verband daarmede aan een wedstrijc! deelneemt; 

(b) in, bij, of in de buurt van de mijn of he! bedrijf 
van de werkg ever terwiji hij eerste hulp verleent, ambu
lance- of reddi11gswerk doet, 

waa·rdoor z·odanige werksman persoonlik letsel bekomt <lat 
ongeschiktheid of de dood ten gevolge hceft, dan wordt, 
v.oo,t, d'C· doeleinden van deze Proklamatie, dat letsel gehouden 
g-espro:ten te zijn uit en in d·e loop van zijn arbeidsverrichting 
voor zijn werkgever. 
· De · u itdrnkkingen "mijn" en "bedriji" hebben de be• 
tekenis hierbij respekticvelik daaraan gegeven; 

"Mijn" betekent en omvat alle uitgravingen, die het 
zoeken of winnen van mineralen, alsmedc het hewerken 
v&n minerale afzettingen ten doe! 'hcbben, o m 't even 
of dezelve verlaten zijn of wcrkelik afwaarts ocwerkt 
worden, met inbegrip van bijbeh,orende of tot het ge-

' bruik ervan dienende gebouwen, percelen, opstallcn en 
toestellen boven of onder de g rond, die dienen tot 
bet zoeken of winnen van metalen, mineralen of edel
'gesteenten door boren, graven, baggeren of wassen ; 
l''bedtijf" betekent een chemiese fabriek, een meta!lur
iies·e fabriek, een smelterij, ertsbereidingswerk, petro
Ieumwerk, zoutwerk, stcenbakkerij, kalkbranderij, aarde
werksfabriek, suikerfabriek, korenmolen, zaagmolen en 
andere plaatsen waar machinerie opgesteld is of gebruikt 
wordt (met uitzondering van bedrijven die aan de Spoor
wegen ·en Hawens Administratie van die lJnie van 
Zuidafrika toebehoren of door dezelve gehruikt wor
dien), :alsmede a!le dammcn, reservoirs en andere in
ricliti-ngen, die dienen tot bewaring van water, to t voort
brenging of overbrenging van kracht o-f tot het vervoer 
van water of materiaal daarvoor, met uit2:0ndering van 
dammen en reservoirs, die buiten prospekteer-kleims 
of veranderde mijngebieden opgericht zijn en uits!uitend 
gebtuikt worden vQor landbouwdoelcinden of voor de 
opellbare , dienst. 

3. (lL Een ,persoon wordt ten behoeve van dcze Pro
klamatie bcschouwd als 6en, werkman ten aanzien van werk, 
wanneer . bi{' een dienst •llf leerlingskontrakt met een werk• 
gever aangtgaan heeft of onder zulk een kontrakt werkzaam 
is, hetzij . <lat kontrakt uitdmkkelik of stilzwijgend is, of 
monde!ing . of sduiftelik aangegaan is en hetzij het loon be
rekend wordi naar de tijd of naar het gedane werk: Met 
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Pr-ovided that the following persons shall not be re
garded for the purposes of this Proclamation as workmen:-

(a) Persons in naval o-r military service uncfier the Crown 
or the Government of the Union of South Africa or 
of any British possession, or.- members of a service 
referred to in sections f i f t y ~.f o I! r or f i f t y - f i v e 
of the · Public Service and Pensions Act 1923 of the 
Union Parliament; or 

(b) persons whose remuneration for work is at a rate ex
ceeding five hundred pounds a yea r; o r 

(c) persons employed. to perform work of a casual n_ature 
and- not in connection with the empl-oyer's trade, busmess, 
undertaking or industry; or 

~d) outworkers--fhat is i'o say:- persons to whom ar
ticles -or materials are given out by employers to 
be made up, deaned, washed, ornamented, finished 
oi· repaired or adapted for sale on· premises not under 
foe control and managemen t of the employer; or 

{e) persons who contract or sub-contract for the carrying 
out o-f wo,k and themselves engage other persons, 
independently of the employer, to perform such work ; 
or 

(f) persons who·se rights t-0 compensation in respect of 
persona[ injuries caused by · accidents arising out of 
and in the course o-f their employment ar.e governed 

, ny Proclamation No. 3 of 1917, or any amendment there
'Of am! the dependents of those pers·ons. 

Any reference in this Proclamation to a w·orkman who 
has been injured or who has contracted a scheduled disease 
shall, when the workman is dead or is a person under 
disability, include a reference to· his representative or to 
his dependents vr to any other person to whom or for 
whose benefit compensation is payable. 

(2) Any person or any body of persons, corporate or 
1.mincorporate, having a contract of employment with a work
man to perform work shal! be regarded for the purposes of 
this Proclamation as the employer of that workman, whether 
the contract be entered into before -or after the taking effect 
-of this ProclamaHon. !f the services o f a workman be 
temporarily lent or iet Qrt hire to another person_ by the 
person with whom such contract of employment 1s made, 
the latter shall, save as is provided in sub-sectio•n (1) of section 
f o r t y - th r e e be deemed to continue to be th{'. employer 
of the workman• whilst he is working for that other person. 
T he expression "empi.·oyer" shall include also the employer's 
legal representative, success0;r or assign. 

4. This Proclamatio n shall bind the Administration of 
So·Jth West Africa and apply to workmen in the employ
ment thereof; Provided that w'h enever provision exists by 
:aw or regulati-on made under a !aw for the grant of a pension 
c,, gratuity to any person serving in this Territory as a 
member of ihe Public Service of the Union by virtue of 
the provisions of th e Union Public Sen ·ice and Pensions 
Act 1923 in fhe case of injury receh·ed by him or scheduled 
disease c-ontracted by him in the discharge of his duties, or 
t-o any pe~son who, in the event of the death of any such 
member resulting from_ that injury or disease, would be 
entitled as a dependent to compensation under this Prncla
mation, then in the assessment of compensation und·er this 
P roclamation in respect of an injury or disease arising o-ut 
of and in the course -of the work of such member, the 
amount contributed' out o-f public funds towards such pension 
or gratuity under any such law or regulation shall be taken 
int-o consid'erafion a;1.d corresponding reductions shall be made 
in the amount v:hich such member or dependent wouid other
wise have been awarded as compensation under this Pro
clamation. 

5. (1) In the applicati-on of this Proclamation to work
men in the employment of a local authority, the exercise 
a:,d performance by it of its powers and· duties . conferred 
and jmposec by law, or by bye-law or regulation made 
under a law, shall be regarded as the trade, business, or 
i:.n<lertaking of that authority. 

(2) The provisions of th-e last preceding section shall 
m u t a t i s m u t a n d i s apply in respect of a workman in 
the employment -of any local authority where provision exists 
by Jaw or by bye-law or regulation made under a law for 
the grant -of a pension o r gratltity to such workman in 
the case of an- injury received' o r scheduled disease contracted 
by him in the discharge of his duties, or to any other 
person in the event of the workman's death resulting from 
that injury or disease. 

dien verstande dat de volgende personen niet als werklieden 
in de zin van deze Proklamatie zullen worden beschouwd:-

(a) Personen in marine- of militaire dienst van de Krnon, 
de Unie Regering of van een Britse bezitting of !eden 
van een dienst vermeld in artikels vi e r - e n • vi j ft .i g 
of v i j f - e n - v i j f t i g van de Staatsdienst en Pensioe
nen Wet 1923 van het Unie Parlement; of 

(b) person-en, wier arbeidsloon vijf honderd pond in 't jaar 
te boven gaat; of 

(c) personen1 die g-ebezigd wor~en . om arbeid te verrich
ten van toevalhge aard en met m verband met het be
d rijf, de bezigheid, de onderneming of de nijverlleid 
van de werkgever; of 

(d) buitenwerkers, te wetcn:- personen aan wie artikelen 
of materialen· door werkgevers uitgegeven worden, om 
door hen in lokalen, die niet onder liet toezicht en be
heer van d'e werkgever staan, opgemaakt, schoo,nge
maakt, iewassen, versierd, afgewerkt of hersteld of 
voor verl<oop geschikt gemaakt te worden-; of 

(e) personen, die de uitvoering van werk aannemen of o n
d·eraannemen en zelven andere personen, onafhankelik 
van de werkgever, in dienst nernen om dat werk nit te 
voeren; of 

(f) perso-nen, wier recht tot schadeloosstellin g ten aanzien 
van persoonlik letsel veroorzaakt door ongevallen ,•oort
kornen<le uit ·en in· de loop van hun arbeidsverrichting, 
geregeld is door Proklamatie No. 3 van 1917 of enige 
wijziging daarvan, en de van die personen afhankelike 
person en. 

Waar in deze Proklamatie sprake is van een werkman, die 
letsel bekomen of cen van de in de Bijlage vermelde ziekten 
opge-daan heeft, wordt, wanneer de werkman overleden is 
o-f een rechtens onbekwaam persoon is, daaronder mede ver
staan zijn vertegenwoordiger of de van hem afhankelike 
personcn of enig ander persoon, aan wie of te wiens behoeve 
schadelo-osste!ling betaalbaar is. 

(2) Een persoon of Iichaam van personen i.ngeiijfd of 
niet, die of dat een arbeidskontrakt voor de uitvoering van 
werk met een werkman aangegaan heeft, wordt ten behoeve 
van deze Proklamatie als de werkgever van die werkman 
beschouwd, onvcrschi!Ug of het kontrakt voor ,of na de in
voering van deze Proklamatie aangegaan is. Wanneer de 
diensten van een werkman tijdelik door de pers,oon met 
wie het dienstkontrakt aangegaan is aan een ander persoon 
uitgeleend of verhuurd worden, wordt, beh·oudens de bepa
lingen van sub-artikel 1 van artikel d r i e e n v e e rt ii$ de 
eerste beschouwd de werkgever van de werkman te bhjven 
terwijt hij voo-r de andere persoon werkt. De uitdrukkin:g 
"werkgever" sluit ·ook in de wettelike vertegenwoo'rdiger, de 
opvolger of de rechlverkrijgende van de we rkgever. 

4. Dez.e Prokiamatie is verbindend voor de Administrai:ic 
van Zuidwest Afrika en toepasselik op we rklieden in haar 
dienst: Met <lien verstande dat wanneer inge,·oige de een of 
andere wet, of ingevoige regulaties krachtens een. wet ge
maakt voorzieningen bestaan voor d e toekenning van cea 
pensioen of gratifikatie aan -een als staatsbcambte van de Unie 
in dit Gebied krachtens de voorzieningen van de Unic Staats
diensl en Pensionen-Wet 1923, dien~ndc persoon, in ge\ral 
va1r letsel door hem ontvangen ·of van een in de Bijlage 
\'ermelde ziekte opgedaan in de uitoefening van zijn d iens t 
of aan enig ander persoon, die bij overlijden van rnlk een 
<lienaar tengevolge van dat letsel of die ziekte als afhankelik 
persoon gerechtigd z-0u zijn. tot schadeloosstelling onder deze 
Proklamatie, bij de hegroting van de schadeloosst elling in
g evolg·e van dezc Proklamatie ten aanzien rnn letsel bckomen 
o f ziekte opgedaan door of in de loop van hct ,verk van zo
danige dienaar rekening moet gehouden worden met hct he
drag uit de publieke fo11dsen tot zodanig pensioen of grati
fika tie ingevolge zulk -een wet of regulatie bijgedragen en 
moet het bedrag, dat aan zodanige dienaar of van hem af
hankelike persoon anders als schadeloosstelling ingevo!ie deze 
Proklamatie zou 7Jjn toegell'ezen, dienovereenkomst1g ver
mind'erd woi-den. 

5. (1) In het toepassen van deze Proklamatie op werk• 
lieden in dienst van plaatselike autoriteitcn worden de uit
oefening en uitvoering door dezc van de aan haar krachtens 
de wet, verordeningen of onder een wet gemaaktc regulati·es 
opgelegde en opgedragen hevoegdheden en plichten, aange
mcrkt als bet bedrijf, de bezigheid of de ondern.eming van 
die autoriteit. 

(2) De voorziening en van hct voorgaande artikel zijn 
m u ta ti s m -utan dis toepasselik op werklicden in dienst 
van plaatselike autoriteite'n, wanneer volgens wet of volgens 
verordeningen of ingevclge wettig gemaakte regulaties voor• 
zieningen bestaan voor de toekenning van pensioenen oi 
gratifikaties aan zodanige werklieden in geval van letsel 
door hen bekomen of in de Bijlage vermelde ziekte door 
hen opgedaan in de uitoefening van hun dienst of aan an
dere personen in geval van overlijden van de werkman tenge
volge van <lat letsel of die ziekte. 
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6. This Proclan:rntion shall not apply in respect of acd
dents happening •or scheduled diseases . contracted outside 
the Territory of South West Africa or the territorial wafers 
1here-of, save as 'is provided in the next succeeding section·. 

6. Behaive zoals bepaald in het volgende arlike!, is 
deze Proklarr,tatie niet van toepassing ten aanzien van onge
vallen of vaw in <le Bijlage genoemde ziekten die buiten het 
Oebied van ~tuidwest Afrika of zijn territoriale wateren plaats 
vind·en. 

7. (1) f)eze Proklarnatie is van toepassing ten aanzien 
van een 0118,eval of in de Bijlage vennelde ziekte overkome11 
aan een zee!fian terwijl hij dienst doet op een schip van Zuid
west Afrika · (zoals hierin omschreven), ofschoon het ongeval 
of de ziekte; plaats vond buiten het Gebied of zijn terri
toriale water en, <loch is de toepassing van deze P roklamatie, 
wat betreft ,·ulk een ongeval of ziekte, aan de volgende wijzi• 
gingen ondg rworpen :-

7. (1) This Pmclamation shall apply in respect of an 
accident happeni11g to or sch,eduled disease being contracted 
by a seaman while employed in a South West African ship 
(as herein defined), notwithstanding that the accident happened 
or disease was contracted outside tl).e Territory or fhe terri
torial waters thereof; but the application of this ProcTa
mati·on in respect of such an- accident or disease, shall be 
subject to the following modifications;-

(a) If the accident happened or the disease was contracted 
outside the Territory it sh-all not be necessary to give 
any notice ther,eof to the employer, an<l the applicatio?, 
for the recov,ery of compensation may be made to 
the magistrate of an:y district of the Territory in which 
the port is situate where the ship is moored or anchored 
or completes her voyage; 

(b) if the accidient happ•ened or the disease was contracted 
outside the Territory and death results from the injury 
caused thereby, application for compensation shall be 
made within six months after news of the death has 
been received by any person who claims to be entitled. 
to the compensati-on or any part thereof; and no com
pensati-on shall be paid in respect -of such death if the 
seaman leaves no dependents and the employer is, 
under any law in force in this Territory relating to 
merchant shipping, liable to pay th-e expenses o[ burial 
and has paid those expenses; 

(c) periodical payments shall not be payable in respect of 
any period during which the employer is, under any 
such law relating to merchant shipping, liable to pay 
the -expenses of maintining the injured or diseased 
seaman if the employer has paid those expenses. 

(2) If it is alleged that an employer is liable to pay 
compensation in respect of an accident happening or scheduled 
disease being contracted on a Sou-th West African ship and 
at any time that ship is found in any port or harbour ·of 
South West Africa or with'ii1 the territorial waters thereo-f, 
the judge of the High Court of South West Africa may, 
upon its being shown to him by any person applying in 
accordance with rules of court that the employer is probably 
liable to pay compensation and does no-t have his principal 
office or place of business or reside in South West Africa, 
issue an order dirccte-d to any officer of customs or other 
officer named by the judge re-quiring him to detain the ship 
until such time as the compensation has been paid, or 
security for the payment thereof approved by the judge has 
been given to abide the result of a-ny proceedings which 
may be instituted to- recover the compensation and to pay 
fhe same fogefh-er wi~h such costs as may be awarded in 
the proceedings; and any officer of customs or other officer 
to wh·om -th·e nrder is directed shall detain the ship accordingly. 

(3) In any application to recover compensation the person 
giving security shall be the respondent and the production 

. of the order ·of the judge made in relation to security shall 
be conclusivse ,evidence of the liability of the respor1dent to 
have such applicati-on made against him. 

(4) In this section-

"South West African Ship" shall include am' vessel 
·of any desuiption used in navigation in \vhatever 
manner propelled'; 

Provided that-

(i) it is registered in the Territory under any such law 
aforesaid relating to merchant shipping and is not 
registered in any other country under a similar law; or 

(ii) not being registered in the Territory or elsewhere 
under any such law, it is owned or chartered by a per-
son or body of persons whose principal office or place 
of business is in the Territo,ry or by a pernon who 
resides therein; 

"seaman" shall include any person employed or engaged 
in any capacity on board a ship provided he is a 
workman within the meaning of this Prodamation; 
but in the case of a fishing vessel the expression "sea
man" shall not include a person employed thereon who 
is remunerated solely by a share in the profits or the 
gross earnings of the working of such vessel. 

Chapter II. 
PROCEDURE. 

8. (1) In order that compensation may be obtained 
under this Proclamation for incapacity or death caused by 
accident-

(a) Indien· het ougeval buiten het Gebied plaats vond, of 
de zi§,kte buiten het Oebied opgedaan werd, is het 
niet r,,:idig daarvan aan de werkgever- kennis te geven 
en ka-,: de applikatie ter verkrijging val'! de schadeloos• 
ste1linu worden gemaakt aan de mag1straat van een 
distriitf in het Gebied waarin de haven ligt waarin het 
schip gemeerd of geankerd is of zijn reis eindigt; 

(b) ingedj en het ongeval buiten het Oebied plaats vond 
of de ziekte buiten het Gebied opgedaan werd en het 
daard :: ior veroorzaakte letsel de dood tengevolge hecft, 
moel de a_pplikatie voor schadeloosstelling warden ge• 
maakl bim1en zes maanden na ontvangst van tijding 
van iiet overlijden door een pers•oon die aanspraak 
maaki op de schadeloosstelling of op een deel daarvan. 
Oeen schadeloosstelling wordt betaa!d wat be treft zo
danig overiijden, indien de zeeman geen afhankelike 
persdj ten achterlaat en de werkgever volgens de een ot 
andcr.,e in het Oebied geldige koopvaardijwet aansprake
lik i~ v-cor de betalin·g van begrafeniskosten en hij 
<lezd \ •e betaald heeft; 

(c) geen . periodieke betaiingen worden gemaakt gedurende 
het ljjdperk dat een werkgever ingcvolge een zo<lanige 
wet petrekkelik de koopvaardij aansprakelik is voor de 
ondci-houdskosten van de bezeerde of zieke zeeman en 
indiei·: de werkgever die kosten betaald heeft. 

(2) In~!ien beweerd wordt <lat een werkgever aansprake
lik is voor de betaling- van schadeloossteliing wat betreft een 
ong;eval oi in de Bijlage vermeld ziektcgcval dat op een 
sch1p van Zuidwest Afrika plaats gevonden heeft en dat 
schip zich 1le eniger tijd in eeti haven na Zuidwest Afrika of 
binnen de IErritoriale wateren ervan bevir!dt, kan ecn reeh1.er 
van 'het ii ooggerechtshof van Zuidwest Afrika, na g eleverd 
bewijs do"t i r een pers-o-on, die ovcreenkomstig regels van 

. het hof da,irtoe aanzoek doet, dat de werkgever waarschijnlik 
aansprakelii, is om schadeloosstelling te befalen en dat zijn 
ho-ofdkantq:or of bczig heidsplek of ';,voonplaats niet in Zuid
west Afrik;i is, een bevel uitvaardigcn gericht aan een doeane
ambtenaar of andere door de rech ter aaugewezen amh
tenaar, hept gelastende hct schip aan te houden totdat de 
sc'hadeloo&~itelling betaald is of door de rechte r goedge
keurde bqi '.1-; gesteld is om enige rechtsvo rdering af te \\'aCh
ten die vc;,or het verkrijgen van de schadeloosstelling mocht 
gebracht ; ,·orden, en vo-or de betaling ervan, alsmede voor 
de betaii;; g van zcdanigc kosten als in de_ rechtsvordering 
toegewezc; 1 mod1ten warden. De doeane- ot andere ambte
naar aan ;,de het bevelschrift gericht is rnoet het schip dien
overeenkQ\ i1stig aanhouden. 

(3) H. ij een- applikatie voor het verkrijg en van schade
loosstellinW is de borgsteller de verweerder en d e o verlegging 
van het dfio r de rechter in verband met de borgtocht gegt \'e:, 
be:elschr:f t is afdoend bewijs dat zodanigc applikatie te~en 
verweerqf: i: kan word en gemaakt. 

("l) . j i, dit artikel sluit 
"Zu,idwest Afrikaans schip" in ecn vaartuig van welke 
aarfl' oak, gebruikt voor de scheepvaart hoe ook voort
be,rogen: 
Met dien verstande dat-
(i),. het in het Gebied gercgistreerd is ingevolge zo.

danige voormelde koopvaardijwet en niet in een 
antler land onder een gelijksoortige wet geregis
treerd is; of 

(ii) zo hct n•iet in het Oebicd of elde rs gcregisireerd 
is ingevolge z,odanige wet, het behoort aan of on
der vrachtkontrakt g chuurd is door een persoon 
of lichaam van perso nen wiens of wicr hoofd
kantoor of bezigheids plek in het Oebied is of 

. door een daarin woo nachtige pers·oon; 
slqj I "zeeman" in een persoon dienende of aangenomen 
in welke hoedanighe-id ock aan boord van een schip: 
me,t <lien verstande dat hij een werkman is zoals bij 
de1e Proklamatie bepaald; doch in geval van vissers
va~,rtuigen sluit de uitdrukking "zecman" nict in een 
d ai,trop dienende pers•oon wiens lo·on alleen bcstaat 
uit een aandcel in de wii1st of de bruto Bedrijfs.ver-
di~ hsten van zo<lanig vaartuig. 

Hoofdstuk II. 

8. (l) Ten einde schadelooss telli ng voor ongeschiktheid 
of dood · veroorzaakt door ongeval ingevolge deze Proklarnatie 
te verkrj jgen-
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(a) written notice of the !ftcident causing incapacity or 
death must be gwen as soon as ;easonably possible 
after happening of the i!ecident; 

(b) save as is otherwise pm~ided in this Proctamatinn an 
application for compenS,\llon un . .fer this Proclamation 
must, in . the case of i11_Gapacit)l: be made wifhin six 
months after fh·e date ot the a«cident or, in case 6f 
death, wrthin six month~ after the d;te of the death 
or within twelve months iifter the date of the accident 
whichever date is the i:<arlier; · 

but t~e provisions. of. paragraph (b) shall not be construed· ai
enablmg an apphcah~m to b§ made for compensation in 
respect ·of a death which occurr~t1 more than six months after 
an accident causing injury if 116 claim f.or compensation ha$ 
been made by the workman \vit'hin six months after the 
<late ·of the accident. 

(2) The notic~ mentioned in sub-section (1) (a) shall 
state the name amt address of fhe workman and shall further 
state in plain . and ordinary . trrnns the cause of the injury 
-or _death and the date at wl11d1 the accident happened. The 
ll'Ot_1ce . shall_ be served_ 11po!1 th~ employer personally or by 
dehvenng 1t, o:r send11:ig 1t . b} post in a registered letter 
~;ddressed to him at hts re~1ctq1'<:C -o r place of business, or 
1f the cmploy~r be a body of P§rsons corporate or unincorpo
:ate, the notice may be served by delivering it or sending 
.1t by pos~ 111 a _reg1stei:ed_ lelfot' addressed to the employing 
body, at 11s o ffice or if it ltas mo re than one office then 
at any one of its offices. ' 

(3) The_ work:nan shall, ii required by his employer, 
supply lo him sucn further pafticulars of the accident and 
the injury as the employer may reasonably require. 

(4) Notwithstanding anythhw to the contrary in this 
section contained'- ·' 

(a) the fai·lure to g ive such not-ice or. any defect or in
~ccuracy there!n s~all_ ngf be a bar to an application 
tor compensation _if 1t bij found upon the application 
that the employer :s not, !Jr would not be if an amended 
not[ce . wer~ !~en g_iven antl the hearing postponed 
pre1udiced 111 his <lefcnct, by the failure defect or in
accuracy or that such faiiurc, defect 'or inaccuracy 
was occas1011ed by miSli!ke, absence from the Terri
tory, or other reasonah!e cause; 

(b) th~ faifor:e _to ~ive su~h . i10tice o r b:l rnake the appli
cahon w1thm the pe_no~! herein prescrihect shall not 
be a bar to an apphc_al!un for compensation if there 
be an acknowledgment r!1 ~vriting signed by the employer 
that he. waives compl!aiJce with the provisions of 
this sechon; and those. fcfrovisions shall be deemed to 
be wai·ved to the exten·t set out in such acknowledgmen1:: 

(c) if the . empjoyer admit in writing liability to pay com~ 
pensahon, it shall not trn necessarv for the . workman 
to giv_e any such· notice, and· the application for com
pensation may be made within six months after the 
date of the admission of liability. 

9. (1) An employer who has received such notice as 
is described in· · the last prec!l~ing section or who has in 
any ot~~r manner bee~ ii:tformrn of an accident causing per
sonal mJury l? ai:y or his W0 fkmen may require !he ·work
.man to submit himself for e\,Hnination by a medical prac
titioner named by the emploph_ 

(2) '!'he wo~~en, shall, ,,·hen required, attend upon 
that medical practitioner at th~ time and place notified to 
~he workman by the employer, jJroYided such time and place 
1s reasonable. Any n·eces~ary expenses of the workman's 
attendance upon such medical jJractiiioner shall be paid by 
the employer. .In· the event gf the workman beino- in the 
-opinion of any medical prattitioner whatever u';;able ~r 
not in a fit state to attend on the medical practitioner named 
by the empk>>'er, that _f~ct shall be r.otiiied to the employer, 
and the medical prac!!honer s§ named may be required to 
attend on the workman at a reasonable time and place to 
be agreed. The workman, sha!! be entitled to have his own 
medical practition·er present at such examination, but at his 
·own expense. 

10. (1). In case -0f incaJJ.iicily or death caused by a 
sc~eduled d1se!lse due. to, the /1ature of any work to \\;hich 
this Pmda_mahon applies and HJ respect of which the work
man or his dependents are ~IHitled to claim compensation 
under sub-section (1) of sect1m1 t w,o of this Proclamation 
the compensation shall be r<1@overable from th·e employer 
who last employed the ~,;ork_man during the twelve months 
ref~rred to ~n that section u i the work to the nature of 
which the d1s_ease was due,_ lihless that employer shall be 
able to establish that the disirnse was n·ot contracted while 
.the workman was in his employment. 

(a) moet schriftelik kennis geg-even worden van bet onge-
val waardoor ongeschikthe1d of de dood veroo,rzaakt is. 
zo spoedig als . redelikerwijze mogelik nadat het onge-
val plaats vond!; en · 

(b) moet be'houdens andere bepalingen in deze Proklamatie 
in geva! van ongeschiktheid een applikatie voor schade
Ioosstelling ingevolge deze Proklamatie gemaakt word~n 
binuen zes maanden ,na de datum van het -ongeval, o f in 
geval van ·overlijdeit, binnen zes maanden na de datum 
van overlijden, of binnen twaalf maanden na de datum 
van het ongeval naar gelang we1ke d:atum de vroegste is; 

zullende ech_ter de bepalin:gen van_ paragraaf (b) niet gehouden 
warden het maken van een apphkatie voor schadel·oosstellin.g 
toe te staan wat betreft een sterfgeval dat plaats gevonden 
heeft meer dan zes rnaanden na een lets-el veroorzakend on
geval in<lien g~en eis voor schadeloosstelling gemaakt is door 
de werkman bm11en zes maanden na datum van het ongeval. 

(2) De in sub-artikel (1) (a) vermelde kennisgeving moet 
de naam en 11.et adres van de wcrkman vermelden en voorts 
de oorzaak van het letsel of de dood in vers~aanbare en ge• 
wone uitdrukkingen aangcven, alsook de datum waarop het 
ongeval plaats vond. De kcnnisgeving moet gediend· worden 
o f persoon1ik op ere werkgever of door dezelve af te leveren 
aan of per aanget7~ende brief aan hem ~eadresseerd per post 
te zenden naar, z11n woonplaats of bez1gheidsplek, of indien 
de werkgever cen al dan niet ingelijft lichaam is, kan de 
kennisgeving gediend worden door aflevering aan of ver
zen<ling per post in een ·aangetekende brief geadresseei-d aan 
he! werkgevend lichaam op zijn kantoor of als er me'er dan 
eert karrtoor is, op ecn van de kantoren·. 

(3) De we'.kman moet desverlangd aan de werkgever 
zulke verdere b1ezonderheden aangaande hct ongeval en het 
l~tsel vcrschatten als de werkgever redelikerwijs mocht ver
e1sen. 

(4) Nieitegenstaandc tegenovergestelde bepaiingen in dit 
artikel voorkomende- · 

(a) wordt het maken van een applikatie voor schadcloos
stetling ·niet belet door het ver:wim als voormeld kennis 
te geven of door ·een fout of onj-uistheid in de kennis~ 
g-ev ing mits bij het h oren van d'e applikatie blijkt dat 
de werkgever niet door het verzuim, de fout of d~ on
juistheid in zijn verdedig ing benadeeld is of 2:ou worden 
indien de kennisgeving dan verbeterd en het verhoor 
uitgesteld werd, oi dat het verz-uim, de fou-t of de on-
j~is theid te _wijten is aan een vergissing, afwesigheid 
Ult het Oeb1ed of andere redelike oorzaak; 

(b) word'! het makeo van ecn applikatie voor schadcl-00s
stclling niet belet door het verzuim om binnen het 
hierbij ges!elde tijdperk zodanige kennisgeving te doen 
o f applika!1e te rnaken, mits een schriftelik bewijs on
dertekend door de werkgever verkregen is waarbij hij 
afziet van de nakoming van de voorzieningen van dit 
artikel ·en word! gehouden <lat voor zover uit het be
wijs blijkt van die voorzieningen afgezien is; 

(c) ls h et niet nodig dat <le werkman zo kennis · 1,?:ecft, 
indien de werkgever schriftelik erkent aansprakehk te 
zijn voor de betaling van schadeloosstelling en kan de 
applikatie voor schad:eloosstelling binnen zes maanden 
na datum van ·erkenning van aansprakelikheid gemaakt 
w-orden. 

9. (1) Wanneer een werkgever een kennisge,·ing aL; in 
het ,-oorgaande artikel bcschreven, ontvangen heeft of op een 
andere wijze bericht ontvangcn heeft van een ono-eval waa:r
door persoonlik letsel aan een van zijn werkliccten veroor
zaakt is, kan hij -eisen dat de werkman zich aan ecn onderzoek 
door een door de werkgcver aan te wijzen praktizerende 
geneeskundige zal onderwerpen. 

(2) De werkman moet desverlangd zich naar die prakti
zerende geneeskundige begeven op een door de werkgever aan 
de werkman opgegeven tijd en plaats, mits die tijd en plaats 
voegzaam zijn. De werkgever betaalt alle nodige onkosten 
door de werkman gemaakt voor diens bezoek aan de genees
kundigc. Ingeval de werkman, naar oordeel van de een of 
an:dere praktizercnde genecskundige, ongeschikt of niet in 
staat is om de door de werkgever aangeweien praktizerende 
geneeskundige te bezoeken, moet dit aan de werkgever worden 
medegedeeld ~n kan de aangewezen praktizerende genees
kundige verzocht worden d e werkman op een voegzame en 
overeengekomen tijd en plek te bezoeken. De werkman is 
irerechtigd . -om zijn eigen praktizerende geneeskundige bij 
fict onderzoek tegenwoordig te laten zijn doch op zijn eigen 
kosten. 

10. (1) lng eval varr ongeschiktheid· of dood door een 
in de Bijlage vermelde ziekte veroorzaakt, waar de ziekte te 
wijten . is aan de aard van het werk waarop de Proklamatie 
van toepassing is en ten, aanzien waarvan de werkman ge
rechtigd is tot vordering van schadel005s!elling overeenkoms.tig 
sub-artikel (1) van artikel twee van deze Proklamatie, is de 
schadeloosstellin·g verhaalbaar op de werkgever, die de werk
man het Iaatst gedurende de in dat artilcel bedoelde twaalf 
maanden in dienst had in het werk aan de aard waarvan 
de ziekte te wijten is, tenzij die werkgever in staat is 
te bewijzen: dat d·e ziekte niet opgedaan werd terwijl de werk
man in zijn dienst was. 
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(2) The workman or his dependents, if so require<;f. -

shali furnish t-0 the employer from whom compensation 1s 
cla;med, such information as he or they may possess, as 
t-0 the names and addresses of all -other employers who. 
durin" the said twelve months, employed the workman in 
the \~ork to the nature of which- the disease is due. 

(3) If the employer alleges that the disease was in 
fact contracted whilst the workman was in the employment 
of some other employer and not wh-ilst in his employmen~. 
he may join such, other employer as a party to the apph
cation, and if the a1lcgation is proved; that other emrloyer 
shall be the employer from wbom the compensation is to 
l; e recoverable. 

(4) If the disease is of such a nature as to be contracted 
by a g rad'ual pr-ocess, any other employers who during the 
said iwelve months employed foe workman in the work 
to the nature of which the disease is dtie, shall be liable 
1o make to the employer from whom compensation is 
recoverable, such con!ribuf_ior.s ~s in default o f agreement, 
may be d-etermined by the magistrate on applicatbn. 

(5) The proYisions of sub-section (1) (a) of section two 
o-f this Proclamation• witil reRard to the pre-existing- diseased 
condition of the workman sh al, not apply to a scheduled disease 
under this Prodamation. 

11 . In the case o f incapacity or <l-eath caused by a 
scheduled disease-

(1) T he date of the certificate referred to in sub-section 
,1) of seciion tw o or of the death oi the workman, as 
the case may be, shall be treated for foe purposes of claim
ing compe!1sation under this Proclamation as the date on 
vvhich the disease wa~ cc-n-iracted and the date of incurrence 
o-f liability by tile employer, an<l in all o ther respects the 
prc\'isions of section e i g ht shail apply to any claim for 
<:cmr,e:isatio;i for incar,acily o r death caused by a scheduled 
disease. 

t2) Notice as pro\ ided by se~tion eig ht of this Pro
clamation shall be given to the employer wi10 last employed 
1he workman durin!!; !he twelve mc•nths referred to in the 
las\ preceding secti-011 in the \\'Ork to the nature of which 
ihe disease is due. 

(3) The wages of the workman shall be his average 
weekly earnings ia the work to -the !1ature of which the 
<lisease is due with the cmpl·oyer fr-om whom compensation 
is recoverable at the date of the certificate or at the date 
d 'his deati1 (if the re is no previous period of incap·acity 
immediately prece-ding his death} and, if the workman is 
not then so empioyed, the wages shall be the average wceidy 
earnings of the workman when he was last so employed· 
wlth the employer from whom compensation is recoverable. 

12. If the workman at or immediatelv before the date 
.of the certifi cate or of his death, as the case may be, was 
employed• in any work meaiioned in the S e co n d S c h e d u I e 
to this Prodamatio11 and the disease contracted is the disease 
set opposite the description of the work in that Schedule, 
the disease, unkss the certifying medical practitioner cer
t i:he.s that in his opini'oa it was not d'ae to the nature of the 
\\';Ork, shali be deemed to have been due to fue nature of 
that worl: unles~ the employer from whom compensati-on is 
claimed proves the contrary. 

13. Nothing in this Proclamation contained ;;hall be cor. 
slruccJ as p-reventing comper.;;ation being recovered from any 
employer 'Nho employed the workman- during fhe twelve 
months referred 1-0 in sub-sectbn (1) • o-f section two if 
the emp·loyer who last employed fue · workman, during that 
Period is able W establish that the disease was n-ot con
hacted \\·hilc the workman was in rris employment, in which 
case the pro\'isions of sub-secti,,n (3) of sectio n t e n shall 
apply. 

14. Nothing in fois Prodamatior. contained shall aHe-ct 
the rights of a workman to recover compensati::rn in respect 
of a disease, other than a scheduled disease, if the contract
in~ of that {ljsease is a personal injury caused by accident 
within fhe meaning of this Pr·odamation. · 

15. If an employer on whom noiice o-f the accident or 
disease has been served as aforesaid do not within two 
weeks after the receipt of the notice agree in writii,g with 
the workman as to the amount of compensati-on to be paid, 
the workman may make such· appiicati·on as in this Proclamation 
is provided for enforcing his claim to compensation. 

16. A!.i ques!ior:s in dispute as to-

(a) the liability of an Em11loyer (whether under this Pro
clamation o-r any agreement made in accordance with 
tlris Proclamation) tc pay compensation ; and 

(2) De werkman moet, of de ,·an hem afhankeliken moet,m, 
desverlangd, aan de werkl$ever var! wie schadelO<BStel!ing 
gevorderd wordt, zodanige mlichtingffi als hij of zij mochien 
bezitten· vcrstrekken wat aangaat de ii.amen en adressen van 
alle andere werkgevers die, gedurendt1 genoernde twaalf maan
den, de werkman: 1-iebben tewerkgest~ld in het werk aan de· 
aard waarvan de ziekte te wijten is. 

(3) Als de werkgever beweert ci_at de ziekte feitelik op
gedaan werd- terwijl de werkman bil een and·ere werkge\·er 
tewerkgesteld was en niet terwijl rJij bij hem werkte, dan 
kan hij zodanige andere werkgever al~ een partij bij de appli
katie voegen-, zullende als de bewe!'ing hewezen wordt die 
andere werkgever de werkgever zijn op wie de schadeloo~
s telling verhaalbaar is. 

(4) Als de ziekte van zulk een ~ard is dat zij opgedaan 
is door een geieidelik proces, zijn alle andere werkgevers 
die gedurende genoemde twaalf miianden de werkman te• 
werkg-esteld hebben· in werk aan de aard waarvan de ziekte 
tc wi1t-en is, aansprakeiik om aan de ,\;erkgever op die schade
loosstelling vemaalbaar is zodanige oijdrag cn te doen als 
bij gebreke van overeenkomst doo,· de magistraat op aan
zoek mochten wo rden vastgesteld·. 

(5) De bepalingen van sub-artikel (1) (a) van artiket 
twe e van deze Prokiamatie ten a;;;,zien van de reeds be
staande slcchte gez-ondheidsioestan<l _ van de werkman zijn 
niet van toepassing op een in de i)ijlage van deze Prokla-
matie vermelde ziekte. 

11. l ngeval van ongeschikiheid (,! 1.lood veroorzaakt door 
een in de Bijlage vermelde ziekte·--

(1) \Vordt de datum van net ctftifikaat vermeld in sub
artikel (1) van artikel t w ee, of va.~ de dood van de werk
man, al· naar gelang, voor de doelei <1den van vordering van 
sc'had·eloosstelling ender deze Proklaniatic beschouwd als de 
datum waarop de ziekte opgedaan- \iierd en a(s de datum 
waarmede de aansprakelikheid van de ' werkgever begon, 
en- in alle andere qpzichten . zijn de W)Orzieningen van artikel 
a ch t van toepassing op emge 'l'·orduflng voor schadeloosstel
ling wegens ong es_chiktheid of dood vcroorzaakt doo r een in 
de Bijlage vermelde ,.iekte. 

(2) l(ennisgeving zoals bepaald door artikel a ch t van 
deze Proklamatie moct worden gegevtn aan de werkgever die 
he! laatst de werkman !"ewerkgestcld h,~-eft gcdurende genoemde 
twaalf maat?·den in het we rk aan de aard waarvan de ziekte 
ie wiiten is. 

(3) Het loon va1: de werkma11 is zijn gemid<ielde v,1eke
likse verdienste in het werk aan <le aard- waarvan de ziekte 
te wijten is bi,i de werkgever op w) 'e schadeloos,stelling ver
haalbaar is, op de datum van het ccn_ifikaat of op de datum 
van zijn dood (a!s er geen vroeger lijdperk van ong-eschikt
hcid is onmiddellik voorafgaande· aaii zijn dood) en als de 
werkman dan niet alzo tewerkgestel~I is, is het loon de ge
middelde wekelikse verdienste van de werkman toen hij 
het Iaatst zo te·werkgeste!d was bij de werkgever op wie 
schadel-oosstelling verhaalbaar is. 

· 12. Wanneer de werkman te n tiide van of dadelik v&6r 
cle d:itum van het certifikaat of van ·1.ijn d-ood respektievelik, 
tewerkges-teld is in een werk venneltf in de Twede Bijlage 
tot deze Proklama1.ie, en de ziekte . die oprredaan werd de 
ziektc _i_s. die i11 die Bijlage vermeld wordt tt:s-enover _d_e 
omschn1vmg van het werk word1t de zickte, ten211 de cerhh
cerende geneesheer verklaart dat di( naar zijn oordeel niet 
te wijten is aan de aard van. het ,.1:,:rk, geacht te zijn ver
c-orzaakt door de aard va:1 dat werk, tenzij de werkgever van 
wie schadeloo~s.telling geeisi wordt het tegendeel bewijst_ 

13. H et .bepaalde bij deze Prc~lamatie verhindert niet 
dat schadeloo-sstelling wordt verhaaic! op een werkgever die 
de wcrkman in dienst had ged·urende: de twaalf maanden be
doelc\ .in artikel twee, wanneer de '.Verkgever die de werk
man het laatst in. dienst had- gedure!ide dat t ijdperk in staat 
is te bewijzen dat de ziek-te niet wfrd opgedaan terwijl de 
werkman in zijn dienst was, in- wei\l( geval de bepalingen 
va!l sub-arlikel (3) va;1 artikei ti e n van toepassing zijn. 

14. Het bepaalde bij deze Proklafrlatie maak geen inbreuk 
op de rec'hten van een werkman orn ~rhadeloosstelling te ver
krijgen ten aanzien van een ziekte, nie! zijnde een in de Bijlage 
vermelde ziekte, wanneer het opdoen van die ziekte een per
!>--Oonlik letsel is door ongeval veroor:::i?akt binnen de beteke-nis 
van deze Proklamaiie. 

15. Wanneer een werkgever ·op \¥ie kennisgeving van- een 
ongeval of ziektegeval als hiervoor beschreven, g-ediend is, 
niet binner: twee weken na ontvang;~i van de kennisgeving 
met de werkman- schriftelik overeenb{,mt wat betreft het be• -
drag va:n de te betalen schadelooss·!elling kau de werkman 
zodanige applikatie maken als door ~leze Proklamatie voorge• -
schrcven is, o m zijn eis· voor sctiadeloosstelling te doe-n 
gelden-. 

Hi. Alie geschilpunte(l, betrefterule-
(a) de aansprakelikheid -i.vau een ,verkgever (hetzij inge

vo1ge deze Proklamatie of tl':!i verbintenis overeen
komstig deze Proklamatie gemeakt) om schadeloosstel-
1ing te betalen; en 
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(b) the amount and nature of the competisation; and 

,(c) 

{cl) 

the duration of the compensation when if is to be made 
by periodical payments; and 

in the case of compensation:- in respe'"f of the death 
of a y.,-orkman,, the person <Q-r persons to whom the 
whole or any portion thereof is to bt1 . paid and the 
amount to be aw.:1rded in respect of ~ii.th dependent; 
and 

{e) any other matter directly arising out of proceedings 
under this Proclamation, 

shall be determined in accordance with this P r-oclamation by 
a magistrate of the district in which the, ac:~ident occurred 
o r the diseas,e was contracted in respect of which the claim 
for cornpens ahon arose. All such questions sha1! . be determined 
upon application made to srn:h mag istrate in nfattner provided 
by this Proclamation: 

Provided that, the Adminis trator may fro1i.1 time t-0 time 
by notice in the Gazette assign. any magistrii!e, or assistant 
mag istrate to detennine a ll such questions i11 any two or 
more districts, and all applications which w3uld otherwise 
under this section be made to the magistratt uf the district 
in which the accident happened o r the <l1seasc ,,vas contracted 
shall be made to, and the question in dispute f!etermined by, 
the magistrate so assig ned ; but notwiths l,il.hding that a 
magistrate has been so a ssigned\, the mafiistrate of the 
district in which the accident occurred or tfle disease was 
,,::ontractcd may, if requested by· the assigiied magistrate, 
deal with any matter in coru_1cction with <Jli)' such appli
-cation, other than the detenmnation of any such question 
a foresaid: 

Pr-ovided further that the workman and the employer may 
;agree in writing to bring any question in . dispute before 
the magistrate of a district o ther than the district in which 
fhe accident happened o r the disease was coflt ractcd and in 
that event that question shall be determined by the magistrate 
,of that other d1strict. 

17. (-1) The Administrator may frame a !isl of--

(a) medical practitioners to act as medical assessors; and 

(b) persons .to act as asse~s-ors in technical f:1uestions o th-er 
than medicai or surgical questions·, 

w hen summoned under sub-5ection (2) so ro a._d. 

(2) A magistrate may in his discretion si.1mmon to his 
.assistance from the list so framed any rnedi~al assessor or 
one such other assessor afo.resaid', or bo th- such assessors 
to sit with him an<l act in ·an advisory capacity in the hearin!! 
o f any applicatio·n under this Proclamation. 

(3) A magistrate may, on application iihd• subject to 
-such terms and- conditions as he may think fit, rliiminate special 
medical arbitrators to detennine the extent, nature or di.tration 
of any inju'ries o r disease to the workman or aq:if other medicai 
o r surgical question in dispute. Before n{lminating such 
arbitrators he may require the applicant to glVe security for 
the payment ·of their fees and also the fees of Hie independent 
medical practitioner (if any) seleded as herein'.'lher mentioned. 
One of those medical arbitrators shall be a mcq_i t:al practitioner 
selected by the workman and the o ther a meq!tal practitioner 
selected by the employ~r and, in the event of thr:ir being unabl_e 
to agree -on any question referred' to them, t!i>'y shall submit 
that question for the decision of an indep€ildent medical 
practitioner selected by them, o r if they are ~H1able to agree 
upon a selection·, then to a medical practit!·fier nominated 
by the magistrate. The decision o,f the quest1~ii so submitted 
shall ·be transmitted to the magistrate in such manner as he 
may decide ·and shall as regards that questiµn, be binding 
and conclusive upon all parties to the ap,f\.l.ication. The 
magistrate may make such order as he thinks Ht with regard 
to the costs of an arbitration under this ;;!lb-section, and 
if the workman be unable to pay any part 6! these costs 
awarded against him, the employer shall be liable to pay 
the reasonable fees and expenses of the medjeal practitioner 
selected by him, as well as those ·of the indqtendent medical 
practitioner, pro-vided the said independent medic.al practitioner 
is not a medical assessor on the iist fram!:\d mxler suh-
section (1). · 

(4) A medical assessor ·or medical a rbitraff:>r or indepen
dent medical practition-er may examine the worij!iian in private. 
b making any such examination he shall als-0 ~xamine as to 
a,,y allegations which have been made to !lim in writ ing 
either by the workman or by the •employer respecting the 
condition ·of the workman, and the conclusi§ns arrived at 
by him on such examinatio n may be taken int§ consideration 
:.:: deciding the question's in dispute. 

(b) bet bedrag en• de aard van de schadeloosstdling; en 
(c) d-e tijdsduur van de· schadeloosste!ling wanneer de1.e\ve 

in periodleke betalingen gemaakt wordt ; en 
(d) ingeval van schadeloo-sstelling ten aanzien van de dood 

van een werkman, de persoo-n o f personen aan wie het 
gehele bed-rag of een dee! ervan uitgekeerd rnoet 
worden-, en het bedrag aan iedere afhankelike persoon 
te worden toegekend; en 

(e) andere zaken we\ke direkt voortspruiten uit verrich• 
tingen ingevolge d e::ce Proklamatie, 

warden ,overeenkomstig deze Proklamatie beslist door de 
magistraat van het distrik waarin het ongeva:I of bet ziekte
geval, dat. aanleiding gaf ~ot de eis v-0or schadeloosstelting, 
plaats vond. Alie zodanige gescl1ilpunten worden beslist 
op applikatie aan die magislraat op de in dcze Proklamatie 
aang~gcven wijze, gemaakt: Met <lien verstande, <lat de 
Admm1strateur van tijd tot tijd bij kennisgeving in de Offi• 
ciele K,Jerant een magistraat, of assistent mao-istraat kan aan
wijzen om in twee of meet distrikten al zul'ke o-eschilpunten 
t~ bes1issen en al~e applikaties die. anders inge;olge dit ar
t1kel aan de mag~straat van het d1strik waarin het ongeval 
plaats vond of de z1ekte opgcdaan werd, zouden moeten wordcn 
beslist d?or de lO aangewezcn magistraat; doch ofachoon 
cen _mag1stra_at zo aangcwezen is, kan de magistraat van het 
dtstnkt waann het ongeval plaats vond of de ziektc opgedaan 
werd, op ve rzoek van. de aangewczen magistraat, alle andere 
zaken in verband met zodamge applika-tie, uitgezonderd de 
beslissing van zodanige geschilpunten als v,oormeld, behan
d-elen: 

Met <lien verstande verder, dat de werkman en de werk• 
gever in gesch rifte kunnen overeenkomen om een geschil
punt aan -de magistraat van een antler distrikt dan het 
ctistrikt waarin hct ongeval plaats vond of de ziektc oP'ge, 
daan werd voor te leggen, c 11 in dat geval wordt het geschil• 
punt dan door de magistraat van <lat andere distrikt beslist. 

17. (1) De Administrateur kan een rooster optrekken 
VaR-

(a) praklizerende geneeskundigen 0.111 als geneeskundige 
assessoren op te treden; en 

(b) personen om als assessoren op te trecJien in tech,niesc 
punten, die geen geneeskundige of heelkundige punten 
zijn, 

om wanneer zij krachtens sub-artikel (2) ged-agvaard wordcn, 
als zodaillg op te tredrn. 

(2) De magis traat kan naar goeddunken uit de aldus 
opgetrok'ken rooster een geneeskundige as·sessor of een van 
de andere voormelde assessoren of beide die assessoren dacr
vaarden om hem behulpzaam te zijn en om met hem te zitt;n 
en hem van advies le dienen bij hct horen van applikaties 
in•gevolgc deze P roklamatie . 

(3) De Magistraat kan, op applikatie en beho.udens zo• 
danig e bepalingen en voorwaarden als hij mocht goedvinden•, 
biezon-dere geneeskundige scheidsrechters benoemen, ten einde 
de omvang, d·e aard of de duur van door een werkman op~ 
geda~n letsel_ vast te stcllen of enig ander genees- of heel
kund1g gesc:hllpunt te beslissen. Voordat hij zodanige scheids
rechters benoemt kan hij van de applikant sekuriteit ver
langen vo,or de betaling van hun fooien en ook van die 
van de onafhankelike praktizerende geneeskundige (indien: 
e~ een is) die_ zoals hierna vermcld gekozen is. Een van 
die gen·eeskund1ge scheids rechters moet zijn een praktizerende 
geneeskundige door de werkman gekozen, en de andere een 
pra~tizerende __ genee~kundige, door de werkgever g_eko1.en, 
en mgeval ztJ h et met eens ku.n,nen worden ten aanz1en van 
het een- _:of and-ere naar hen verwczen punt, wordt dat punt 
do,or hen aan een onafhankelike, door been gekozen praktize
rcnde geneeskundige voorgelcgd of indien zij het niet omtrent 
een z.odanige keuze eens kunnen worden dan aan een door 
de magistraat benoemde praktizerende geneeskundige. De 
besli_ssin,g, omtrent het z·o voorgelegdc punt, wordt aan de 
mag1straat verzonden. op door hem aangegeven wijze en is 
ten aanzien van het geschilpunt bind-end en beslissend voor 
allc in de ap-plikatie betrokken partijen. Wat betreft de kosten 
van een scheidsrechterlike besliS$ing -0nder dit sub-arfikel, 
maakt cte magistraat zodanige -order als hij voegzaam oordeelt 
en indien <le werkman niet in staat is enig dee! van de 
tegen hem g-ewezen kosten t e betalen, is de werkgever aan
sprakelik voor de betaling van de redelike fooien en uit
gaven van d e door hem gekozeil, zowel als d ie van de on
afhankelike praktizerende geneeskundige, mits de onafhanke-
1.ike praktizerende geneeskundige ·niet -een ouder sub-artikel (1) 
op de rooster voorkomende genceskundige assessor is. 

(4) Een geneesku~d:ige assessor of geneeskundige scheids
rechtcr of ·onafhankelike praktizerende geneeskundige kan 
een werkman afzonderlik onderzoeken. Bij het maken van 
zudanige onder:coek moet hij het onderzoek uitstrekken tot 
beweringen die schriftelik of door de werkman of door de 
werkgever aan hem gemaakt zijn betreffende de toesta-nd 
van de werkman. Het besluit waartoe hij tengevo,ige va-n 
z-odanig onderzoek komt, kan in aanmerking genomen worden 
bij het beslissen van de geschilpunten. 
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(5) A person shail not be summoned·, nominated or 
selec!ed or, if summoned, nominated or selected shall not sit 
-or act as an assessor or independent medical arbitrator if 
he has ill connection with the injury, disease or death out 
of which the application arises, given professional assistance 
or advice in regard to the accident or disease or question in 
dispute to either party to the application or to any person 
with whom an insurance has been effected in respect o-f the 
payment of compensation under this Proclamation to that 
workman. 

(6) There shall be paid out of the South West Africa 
Revenue Fund to any assessor for silting or acting as afo.re
s:iid or for any oiher assistani;e or advice give·n in connection 

·with matters to be determined under this 'Proclamation fees 
acco rding to a scale fixed by regulation. 

18. (J) A workman or an employer (hereinafter called 
the applicant) who desires the determination of any question 
arising out of an accid•ent or disease <Hl which compensation 
is or might be claimed shall lodge with the clerk of the 
magistrate's court of the district, a wri tten application in the 
prescribed form accompanied by particulars containing)-

(a) a concise statement of the circumstances under which 
ihe application is made and foe relief or order which 
the applicant claims, or the question which he desires 
io have determined; 

(b) the full name and address of the applicant and of his 
attorney or law agent or other representative as provided 
in section t w c n t y -one if he intend to be so re
presented, and the iiamc and address of the respondent. 

{2) If the applicaiion be made by an employer, it shalt 
be accompanied by a statement whether he admits his liability . 
to pay compensatio n, •or d·enies such liability and whether the 
admission or denial is total o r partial, and if he admit or 
deny liability partially, a statement of the extent to wh-ich he 
admits or denies liability. In the case of a denial of liability 
the grounds shall he stated. 

(3) If the clerk :if (he said mag is trate's court be satisfied 
that the applican t is, owing to i!Jiteracy, blindness or any 
,other phys\cal c~u~_e

1 
~mable to f\1_rnish t he inf.orm~tion required. 

·he shall h1mselt 111 in the 2.[Jpi!cat1on and particulars on the 
prescribed form. 

19. (l) In the case of a:i accident causing injury or 
a disease which resulted in the death of a workman, the 
application· for the recovery of ccmp-ensation made on behalf 
of the dependents snail be made by tfte representative of the 
decrased workman·, or, if there be no such representative. 
by a person specially zppoiuted· by the Master to make such 
ar. application and i?1 other res~ts to act as representative 
of the deceased workman for the purposes of this Procla
mation; and· the Masi er is hereby authorised to make such 
an, appointment. Fo·r the purposes of this sub-section the 
expression " dependcr:ts" shall include persons who claim or 
may be entitled to claim to be dependents, but as to whose 
daim to rank as <it:pendents any que~tion arises. 

(2)• A repre~entath·e shall comply with the provisions 
of the last preceding section as to the lodg ing of an appli
cation accompanied by partirnlars . 

20. (1) As soon as an application, together with the 
acrompanying particulars and statements herein prescribed. 
has been lodged, the clerk of the magistrate's court shall 
forthwith cause a copy thereof ·to be served upon, the re
spondent in manner prescribed by regulation, together with 
z notice informing the respondent that he mus t lodge with 
rhe derk of the court such an answer as is prescrfbed in 
,:ub-sectun (2), within the r,criod thcrd,: prescribed, and that 
in default of hi5 complying \\'ith that sub-section or of 
his appearing at a time and place fixed in the notice, such 
o rder may be made un<le r this Proclamation as the magistrate 
thinks just and expedient. Except with- the written consent 
of the respondent communicated t-o the clerk of-the magistrate's 
court, not less than fourteen clear days shall elapse between 
the date of the service of the notice upon the respondent 
and the date fixed for hearing the application. 

(2) If the respondent intends to oppose an application 
he shall, within seven days after service of the 'l'IOtice or within 
such extended •Jeriod as the magis trate may upon special 
request allow, fotlge with the said clerk a written answer 
containing a concise statement oI the extent and grounds o.f 
his opposition. 

(3) Tile magistrate may, at any time before the deter
mination of the question · in d ispute and upon such terms as 
to adjournment or as to costs as he deems just, allow an 
application o r any particulars o r statement accompanying 
the same, or any answer thereto, to be amend'ed. Any such 

(5) NiE'mand kan ·als assessor of als -onafhankelike genees
kundige stheidsrechter ~edagvaard, benoemd of gekozen wor
den of 20 ~edagvaard, oenoemd of geko2en 2ijnde, als 2ulks 
zitting neni~n of optreden, als hij in verband· met het letsel 
dat of de /iekte of dood die tot de applikatie aanleiding geeft, 
profe_ssioni;l~ hulp verleend heeft of in verband met het ongeval 
of 21ekte :cif gcschilpunt professionele raad gegeven hceft 
aan de e!)li of andere in de applikatic betrokken partij of 
aan een ,m_d'er persoon met wie een verzekering aangegaan 
is voor de betaling van sch adeloosstelling ingevolge deze Pro
klamatie ail_h die ,verkman. 

(6) Vr,or het zilting nemen of optreden a!s voorrneld, of 
voor andere hulp verleend of raad gegevcn in verband met 
onder cle2f:! Proklamatie vast te ste1len zaken, worden aan 
iedere ass~;;scr uit, het Zuidwest Afrika Inkomstefonds, fooien 
betaalcl vnrgens een bij reg ulatie vastgesteld tarief. 

18 .. (!j· Een werkman of een werkgcver (hierna ge1!oemd. 
d~ apphki\ht) die e en of ander vraagpunt voortspru1tende 
tut een :Jli~eval of ziektegeval d at aanleiding gceft of m-ocht 
geven tot cen eis Yoor schadeloosstelling beslist wenst te 
hebbcn, nu;et een schriftclike applikatie in de voorgesch_rev_en 
vo rm aan de kl·erk van het magistrnatsh<;>f· van ,het d1stnkt 
afge, en, t ergezcld van bie1.on<lerheden rnhoudendc-

(a) een beknopt verslag van de omstancli~heden waaronder 
d ~ e.t1plikatie gemaakt wordt en de biJstand of de order 
die de .applikant verlangt, of het punt <lat hij beslist 
\\'CIJ~t te hebben · 

(b) <le ~olle naam en' het adres van de applikant alsook van 
2ijr! prokureu_r of \~etsagent of ai:,tlere :-,:ertegenw~?rdiger 
als bepaald 111 artJke) een-en-tw1nt1g 111 geval h1J voo,r• 
nelTl~ns is 20 vertegenwoor<ligd te worden, en de volle 
naa,11 en het adres van de \'erweerder. 

(2) Word! de applikatie door een wcrkgever gemaakt, 
~an . moet . hij •er -een verklaring bijvocgen, . zijn aansprake
li½he1d •ttbr het betalen van schadeloosstellmg erkennende 
of ontker1>iende en of zodanige erkenning ·of o ntkenning ge
heel of .ft~deeltelik is en wanm:er hij zijn aansprakelikheid 
gcdceltch~. erkent of . ontkent, een verklaring. in . hoever hij 
dczelve ~;·kcn•t of ontkent. Wo-rdt aansprakelikhe1d ontkend 
dan moei{!n de gronden opgegeven wordcn . 

. ,(3) _ i:ltlien de klerk van genoemd mag istraatshof O\!er
tmgct ~s, dat de applikant hetzij door ongeletterdhcid, o f 
bhndhe1d of andere lichamelike oo.rzaak niet in staat is de 
v erl~ngc!~ inlichtingen te verstrekken, dan vult hij zelf ~e 
.appl1kat1c en <le biczonderbeden op de voorgeschreven vorm 111. 

19. 1.i) Iogeval van een -ongeval dat letsel.,,of een 2iekte 
veroorza<1f-i t hetwelk of welkc de dood van eerr w-erkman ten 
gevolge. h eeft, \\'O•rdt de applikatie tot v_erkrijgen van schade• 
loossteJl,1Jq ten behoeve \·an de afhankehke personen gemaakt 
door de '11e rtege11woordigei- van de ovcrleclen werkman of, 
als er gti)n zod!anige vertegei1woordiger is, door een persoon 
hiezondcrlik door de Meester aangesteld om die applikatie te 
maken ~!1 om in and-ere opzich ten als vertegenwoordiger van 
de overt~Hen werkman op te treden voor de docleinden \'an 
deze Pq 1,.!amatic. 0-e Meester wordt hierbij gemachtigd een 
zoclanige aanstelling te maken. 

Voof de doeleinden van <lit sub-art'kel .sluit de uitdrnk
king "a{hankelike personen" al degenen in, die aanspraak 
ma.ken- 0.1, die gerechtigd mochten zijn- om aanspraak te maken 
al~ afha1;kelike personen te worden beschouwd, <loch omtrent 
w1cr aamipraken om als afhankelike personcn te worden be
schouwd geschil bestaat. 

(2) t en verte~enwoordiger moct aan_ de bepali_ngen van 
het vopfp-aand artikcl voldoen, wat b~trett het md1enen va-n 
een app!ikatie vergezeld van biezonderheden. 

20. 1,1) Zodra ee11 ap!?likatie, mitsgaders de hi!:rbij voor
geschre,=i:n begeleidende b1ezcnderhe<len en verklanngen, af
geleverci is, laat de klerk van het magistraatsho:f 011verw.ijld 
een afscl!-i"ift ervan op de verweerder dienen op de bij regulatie 
voorges1;F1reven wijze, alsmede ecn kennisgeving de ver
weerder mededelende dat hij zulk een antwoord als voorge• 
schreven in sub-artikel · (2) binnen de daarin aangegeven ter
mijn mi,;d afleveren, en dat bij gebreke aan dat sub-artikel 
te vo1dq~!1 of om op een in de kennisgeving vastgestelde tijd 
en- plaa\~ te verschijnen, de magistraat 2oda11ige order, inge
volge di!,1:e Proklamatie kan maken, als hij billik en raadzaam 
oordeelf: Behalve met schriftelike to~stemming van de ver
weerder1 aan de klerk van- het mag1straatshof medegedeeld, 
moete~ t_en _minste veertien dagen verlopen tussen de datum 
van· du;ning van de kem1isgeving -op verweerder en de vast
gesteld~ datum voor 't horen van· de applikatie. 

(2) Wa1meer de verweenier voorncmens is een appli
katie t~ bestrijdierr, moet hij zeverr dagen na dieni-ng van de 
kermisg~ying of binnen een zod'anig verlengd tijdperk als 
de ma:~jstraat op· biezonder ve rzoek mocht toestaan, een 
schrifteuke repliek aan gezegde klerk afleveren inhoudende een 
beknopf~ opgave xan d'e omvang en gronden van 2ijn veriet. 

(3) , De magis+raat kan te eniger tijd' voordat een ge• 
schilpufH beslist is;, en onder zodanige voorwaarden betreffende 
uitstel tif kosten als hij billik oord'eelt, wij2igingen in een 
applikalte of in de begeleidende bie2onderheden of verkla
ringen ~if in de repliek daarop toestaan. Zodanige wijzigingen 
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amendment shall be lodged with the clerk of ~he magistrate's 
wurt who shall forthwith cause it to be ser-ted upon the 
opposite party in manner prescribed: by regule.tlon. 

21. (1) Every party to an application Inc!f appear-

(a) 
(b) 
(c) 

(d) 
(e) 

in person; or 
by an· attorney 
bv an adYocate 
agent; or 

or law agent';,_. or 
duly instructed by an attorney or law 

by a member of his family; or 
by a person in l:he permanent and: excjhsive employ
ment of such party; or 

(f) in the case of a workman, by an offiGtr oi a trade 
uninn of which such workman is a mem'jjier; or 

(g) in the case of a company, by any directgi', secretary or 
-other officer thereof and! in the case {3 f a corporate 
body which is not a company, by an gfficer thereof, 

er, by !~ave of the magistrate, hy any other 1.Jerson. 

(2) No person ofher thall an advocate or aiforney or law 
agent shall be entitled for so appearing. to reco·i er any fee or 
reward except necessary -out of pocket disb:,t'sements and 
expenses. 

22. Every application shall, in the absenc~' of a special 
direction of the magistrate, be heard by him i11 the p-rindpal 
court house of the district, and the court or t'ther place in 
vv'hich the application is heard shaH be -open fo the public 
during the ·hearing and when any order is ma~ie thereon. 

23. Save as is specially provided in this Pj'oclamation, a 
magistrate shall, upon or in connection with: any question 
to be determined thereunder, have all the pow1crs and juris
dictions exercisable and be subject to all the d\1lies and obli
gations to be performed by a magistrate's court of the district 
in or in connection with civil actions in such i,:&,.1rt, and the 
law, rules and practice in such civil actions Shim mu tat i s 
mu ta n dis apply; and any order made by a ma,gistrate under 
this Prociamation may be enforced as if it we..'e a judgment 
or o-rder of such court. 

24. (1) The date and place of hearing- 9ii application 
or anv adiournment thereof shall be entered hy the magis
trate i:1pon · the record. 

(2) The magistrate shall, on the hearing §f the appli
cation, record-

(a) the evidence taken thereon; and 
(b) the fact that any evidence was tendered and rejected 

by him and the nature of such evidence aiifi the grounds 
of its rejection; and 

{c) any objection made to the admission h_y him of any 
evidence and the grounds for admitting evidence to 
the admission whereof objection has be~;i made; and 

{d) the terms of auy order made by him; 

and if the empioyer rely upon an aHegation wq1ch if proved 
would' debar the workman from recovering or suspend his 
right to recover compensati-on, the magistrate shall, if he 
gtvc a find"ing on that allegation, enter upo,1 the record 
v.·l1ether or not he finds the allegation to be proved. 

25. (1) The costs of a111y application shall b,t' in the d'is
cretion of the magistrate, and if any applicatic:/1 or answer 
thereto appear to him to be · frivol-ous and vexaiious he mav 
award double costs to the successful party. •. · 

(2) The mag istrnie may award= the costs ~f any issue 
raised upon an application to the party who has j:Jeen success
ful on that issue, notwithstanding that such pa(ty ha;; been 
unsuccessful in the re~;ult of the application. 

(3) Save as is provided in sub-section (1) the costs 
of an application shall be allowed in accot"{:fo,;ce with a 
tariff prescribed hy regulation. ·· 

(4) A magistrate may certify that an appl\i:ation heard 
and <letcrmined by him is fit for the em_ployinent of an 
advocate and thereupon th-e costs of i-nstructmg' .an advocate 
who has appeared for a party on the applicat;[on may be 
allowed together with a fee nnt exceeding five guineas for 
such a.dvrn:ate's appearance for each day or porhbn of a <lay 
actually occupied: by the application:. 

(5) All costs awarded by a magistrate unq~r this Pro
clamation shall be taxed• and recoverable in rnannf r prescribed 
by the law or rules governing costs in civil actions in the 
magistrate's court of the district. A111y costs awal'ded against 
~ workman on any issue on which he has been- unsuccessful 
may be set off by the employer in paying any eompensation 
.:warded to that workman. · · 

(6) . E:ery attorney o, la\\· agent employed b} irny party to 
":· apphcat1on may, on ~pplication ex part e, b~ ordered by 
r:ie magistrate to submu to taxation and review his bill of 

moeten aan de klerk van het magistraatshof afgeleverd wor
den, die dezelve onverwijld op de tege11partij op de bij 
regulatie voorgeschreven wijze moet doen: dienen. 

21. (1) !edere partij tot een applikatie kan verschijnen ..... 
(a) in person; of 
(b) door een prokureur of wetsagent; of 
(c) door een advokaat behoorlik door een prokureur of 

wetsagcnt gefostrueerd; of 
(d) door een lid van zjjn huisgezin; of 
(e) door een persoon die in vaste en uitsluitendc dienst 

van die partij is; of 
(f) in •geval van werklieden, door een beambte van een 

vakvereniging waarvan de werkman lid is; of 
(g) ingeval van maatschappijen, door een direkteur, sekre

taris of and!ere beambte ervan en ingeval van een in.
gelijfdl lichaam, geen maatschappij zijnde, door een 
beambte daarvau, . 

of met toestemming van de magistraat door een antler persoon 
wie hij ook zij. 

(2) Behalve advokaten, prokureurs of wetsagenten is nie
mand gerechtigd voor zodanige verschijning fooien •of be
Ioning te ontvangen, behalve d'e nodige werkelike voorschot
ten en uitgaven. 

22. Bij gebreke aan een biezondere opdracht van <le 
magistraat wordt elke applikatie door hem in het voor
naamste hot van het distrikt gehoord. Het horen van de 
applikatie en het mak'.en van de order moeten in het hof 
of de andere plek in het openbaar geschieden. 

23. Voor wver in deze Proklamatie niet uitdrukkeiik 
anders bepaald is, heeft de magistraat betreffcnde of in ver
band met krachtens de Wet te beslissen punten -de bevoegd
heden en rechtsrnacht en is onderworpen aan de plichten en 
verplichtingen die een magistraatshof van het distrikt bezit 
of uito·efent in of in verband met civiele zaken in dergelike 
hovcn en de wet, regels en praktijk in zulke civiele zaken 
zijn mu~ at is _mu tan dis van toepassing; en een door 
een mag1straat 1ngevolge deze Proklamatie gemaakte order 
kan ten uitvoer word'en gebracht alsof ze een vonnis of order 
van zodanige hof was. 

24. (1) De d'atum en plaats van verhoor van een appli
katic of van een verdaging <laarvan worden d;oor de magis
traat in de notulen aang·etekend. 

(2) Bij 't horen van de applikatie notuleert de magistraat-
(a) de daarin gegeven getuigenis; en 
(b) het f-eit ctat getuigcnis aangcboden en ck>or hem ver

worpen werd ·en de aard van rodanige getuigenis en de 
g ronden waarop zij verworpen werd; en 

(c) de objekti-es gemaakt tegen de toelating door hem van 
zekere getuigenis en de gronclen waarop getuigenis toe
gelaten werd' tegen de toelating waarvan objektie ge
maakt was; en 

(d) de termen van een door hem gemaakte order; 
en \yan_neer de werkgever zich verlaat op een bewering, 
die, 111d1en bewezen, de werkman zou uitsiuiten van schade
loosstelling of 7jjrr recht tot het verkrijgen van schadeloos• 
stelling zou opschorten, moet de magistraat · wanneer hij 
op die bewering een beslissing geeft, op de notulen aan~ 
tekenen of hij de bewering al dan niet bewezen acht. 

25. (1) De kosten van een applikatie worden aan h-et 
oor_deel van de magistraat ·overgelaten. Wanneer een appli
katre of . het an~woord d~_awp hem voorkomt beuze!ac.htig 
en ergerhk te 21111, kan h1J duhbele kosten toestaan aan d'e 
partij ten wiens . faveure uitspraak gegeven is. 

(2) De magrstraat kan de kosten van een punt dat bij 
't horen van een applikatie opiebracht is aan de partij ten 
wiens faveure dat punt beslist ts, toewijzen, niettegenstaande 
die partij op de applikatie niet slaagt. 

(3) Behoudens de voorz\eni1!gen van sub-artikel (1) wor
den d~ kosten . van een apphkahe toegestaan overeenkornstig 
een b1J regulahe voorgeschreven tarief. 

(4) De rnagistraat kan een verklaring afgeven dat in een 
door hem gehoorde en besliste applikatie de verschijning 
van een advokaat gerechtvaardigd was, zullende dan de kosten 
voor h~t i~strueren van _een advokaat die voor een partij tot 
de apphkatie verschenen 1s, worden toeaestaan, al·sook een fo-oi 
van ten hoogst_e vijf guineas voor de verschijning van de 
advokaat voor 1edere dag of gedeelte van een dag werkelik 
besteed aan 't horen van de applikatie. 

(5) Aile kosten, die krachtens deze Proklamatie door de 
magistraat toegewezen zijn, worden getakseerd en kunnen 
verhaald worden op de in de wet en de regels betrekkelik 
kosten in civiele gedingen in het magistraatshof van het 
distrikt voorgeschreven wijze. · 

De kosten tegen een werkman aewezen met betrekkino· tot 
ee1:1 of antler punt waarop hij niet "'slaagde, kunnen bij ctt;' be
talmg van aan de werkman toegekende schadeloosstelling, 
door de werkgever gekompens·eerd worden. 
. (6) Op een ex part e applikatie kan de magistraat aan 
1ed-e:e prokureur of wetsagent, die voor een partij tot een 
applikahe werk verricht heeft, ge!asten zijn kosterekening 
tussen prokureur en klient voor taksatie en herziening te 
onderwerpen, alsmede een opgaaf van de door hem van zijn 
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costs as between attorney and client and also a statement 
shewing what he has received o r contracted to obtain from 
his client in respect of that application. Upo~ such tax~t\on 
and review the cferk of the court may, subiect to rev1s1on 
by the magistrate, allow suc:h costs, charges and expenses 
as. are in all the circumstances of the case reasonable and 
pmper as between attorney and client. Any payment made 
or reward given in excess . of the amount so an.owed shall 
be refunded, and any contract to make any payment or give 
any l'eward in excess of the amount so allowed shall be 
void as to that excess. 

26. (1) If the workman at the hearing of an application 
be incapacitated by reason of the injury or disease in respect 
o.f which the application· is made and if further it be un
certain whether the incapacity is temporary or permanent, or 
if permanent, whether it is partial or tofal, the magistrate 
may, if he is satisfied that the workman is entitled to com
pensation in the event of the incapacity being perman~nt, 
adjourn the hearing for a period or periods not exceedmg 
twelve months in all, reckoned from the date of the accident 
causing th·e injury or from the date when the disease was 
oontraded and may make an i n t e r i m order that the employer 
shall, in the meantime, pay such compensation to the work
man as is provided by the F i rs t S ch e d u I e to this 
Proclamati,on in the case ,of temporary incapacity for work 
or permanent partial incapacity for work, as the case may he 

(2) If the workman at the hearing of an application 
be .not incapacitated but there is reason to believe that the 
injury or disease sustained by him may ultimately result in 
his perman,ent or total incapacity for work or in his cfeath, 
the magistrate may adjourn the hearing for a period or 
periods not exceeding twelve months in alt, reckoned' from 
the date of the accident causing the injury or from the 
date .when the disease was contracted so foal the workma.n 
may retain his right to recover compensation m the case 
of permanent i·ncapacity, -partial or total, resulting ultimately 
from the i-njury or disease, or the dependents retain their 
right to recover compensation in the even tof the workman's 
deatlt. 

27. (1) :<\ party aggrieved by any decision of the magis• 
trate on the questions enumerated in sub-section (2) ot 
this section may app·eal from that decisfon to the High Court 
of South West Africa. Th-e appeal shall be p-rosecuted with
in the period and in the manner prescribed by the law and 
rules governing appeals in civil actions from the magistrate's 
court of the district. 

(2) The questions upon which an appeal shall lie under 
this section are-

(a) any question as to the interpretation of this Pro
clamation or any other law or of the common law; 

(b) whether there was or was not evidence to support 
the finding of t'he magistrate or whether any evidence 
has been impmperly adirnitted or rejected; 

(c) whether the accid•ent or scheduled disease causing the 
incapacity or death of the workman was attrihLitable 
to his own serious and wilful misconduct; 

(d) whefher the amount of any compensation awarded is 
in the circumstances so excessive or so inadequate that 
the award could not reasonably be made. 

(3) The appellant shall in his notice of appeal state 
concisely the question upon which he is appealing and the 
gr.ounds of the appeal. 

(4) Upon the h earing of the appeal the High Court afore
s·aid may remit the matter to the • magistrate for further 
hearing with such instructions as regards the taking of 
further ,evidellce or otlterwise as it may deem necessary or 
may give such judgment or order as may appear just, in
cluding any orders as to cos1:s. An appeal shall lie from the 
decision of the High Court to the Appellate Division of 
the Supreme Court of South Africa but by leave only of the 
said Division. 

C ·hapter HI. 

GENERAL AND MISCELLANEOUS. 

28. (1) An order for peri,odical payments under this 
Pro~la~ati•o-n _ may be reviewed by the magistrate upon the 
application either of the employer or -of the workman and 
upon that appHcation an ord'er may be made ending, suspend
ing, diminishing or increasing the payments. 

(2) Subject to the pi,ovisions of secUon th i rt y - e i g hit, 
the workman and the employer may without reference to the 
magistrate a nd after the injury or disease in respect of which 
a claim to compensation has arisen, enter into a written 
agreement for tl1e suspendi,n-g, ending, diminishing or in
creasing of periodical payments made under any order o·r 
-agreemen:t. 

klient o.ntvangen gl!lden of welke hij onder verbintenis meet 
ontvangen in verband met die applikatie. Bij zodanige taksa
tie en herziening ka)i de kl-erk van het hof, behoudens herzie
ning door de mag!§!raat, zodanige kosten, onkosten en uit
gaven toestaan als · '§.hder al de ,omstandigheden van de zaak 
redelik en behoorlU,; zijn tussen prokureur en klient. Be
talinigen gemaakt ·gf bel-oningen ontvangen welke meer be
dragen dan het zo tgtgestane bedrag moeten terugbetaald wor
den en verbinteniss% tot betaling van gelden of tot het geven 
van bel•oning die m~et bedragen dan het :co toegestane bedrag 
zijn van nul en gen~f waarde wat betreft dat meerdere bcdrag. 

26. (1) Warn1µer de werkman tengevolge van het letset 
of de ziekte waary.(Jor de applikatie gemaakt wordt, onge
schikt is tijdens het verhoor vao de applikatie en het voorts 
onzeker is ·o.f de §ngeschiktheid tijdelik of blijvend is, of 
indien ze blijvend t§ •of ze gedeeltelik of geheel is, kan de 
magistr~at incfien ~jj overtuigd is, dat de werk!llan _tot s~~ade
~oosstellmg g,erechtig>d: is in geval de ~~gesch1kthe1d bltJv~:id 
1s, het verhoor "ei'dagen voor een t!Jdperk of voor hJd
vakken van ten hgogste twaalf maanden gerekend vanaf de 
datum van het onieval dat het letsel ver-0orzaa~te of_ va~af 
'1'C datum toen de 2Jtkte opgedaan werd en kan htJ een mtenm 
order maken dat ,.k werkgever intussen aan ~e werkman 
zodanige schadelO§;istelling zal betalen als voorzien is _ in 
de Eerste Bijlage Wt deze Pr-oklamatie ingeval van tijdehke 

· arbeidsongeschikth~iil of blijvende gedeeltelike arbeidsonge
schiktheid respekti!!\'elik. 

(2) Wanneer de werkman bij het verhoor van de appli
kafie niel on,geschi~l is doch er redenen bestaan om tc ver
wachten dat het i;loor hem opgedane letsel of de door hem 
opgedane ziekte qifeindelik zal uiUopen o p b!ijvende of ge
helc arbeidsongeschiktheid of de dood dan kan cfe magistraat 
het verhc-or verd<1g=i~n voor een tijd-vak of tijdvakke11 van ten 
hoogste twaalf mq)lt1den berekend van de datum van het 011-
geval dat hct letssl veroonaakte of van de datum waarop 
de ziektc opgeda,frt werd, in <lier ' v-oege dat de werkman zi.in 
recht tot V!Qrderi,1g van schadeloosstelling ingeval van bl!j
vende ongeschikf!!@id, hetzij <1cdeeltelik of geheel, die UJt
dndelik uit het IE;f§e'] of de zi~te voortvloeit, blijft bchouden 
of de afhanke_like . tiersonen hun recht t_?t het verkrijgen van 
schadcloosstellmg Iii geval van hct overh1den van de werkman 
blijven behouden. 

27. (1) Wanq(,er ecn partij 0!1.tevreden is over de uitspraak 
van de magistra;i( aangaande de in suh-artikel (2) van dit 
artikel vermelde fitmlen, kan hij tegen de u(tspraak a~pel 
aantekenen naai' !,et Ho-ogo-erechtshof van Zmd'west Afnka. 

H ct appel IJ"\tJet voortgezet worden binnen het tijdvak 
en op de wijze !!h; voorgeschreven in de wet en regels be
trekkelik appels hi civiele gedingen van het magistraatshof 
van het d-istrikt. 

(2) De pt1ntf;f1 waarop onder <lit artikel appel aange
tekend kan worg~h zijn-

(a) vragen bCffeffende de uitlegging van deze Prokla
matie, of van anderc wetten of van het gemenerecht: 

(b) of er al. <!1111 ni-el getuigenis was o~ de_ uitspraak v~n 
de mag1strnat te steunen of getmge111s onbeho:)rhk 
toegelaten af verworpen was; 

(c) of het ong~;_ial of de in de Bijlage vcrme!de ziekte dat 
of die <le pngeschiktheid of de dood van de werk
man vcro<ntaakt heeft, aan zijn cigen ernstig en op
zettelik We-Jigedrag tot te sclui jven is; 

(d) of het be<lrng van d-e toegewezen schadeloosstelling, 011-
der de om§tandigheden ro buitensporig of zo onvol• 
doende is gjit de toewij1.ing redelikerwijze niet gemaakt 
kon word~ii, 

(3) De_Jrpp~llant moet in zijn kennisgcving van appel be• 
knopt aangeven €Ii? welk punt hij appel aantekent en de gron
den van net ap,pel. 

(4) Het V09f111elde Hooggerechtshof is bevoegd een zaak 
die v,oor het in ii(Jpel' dient naar de magistraat terug te ver
wijzen voor ven1fr verhoor en met zulke instrukties, betref• 
fende het horen .van verdere getuigenis -0-f anderszins, als 
nod'ig geacht mtif'nt worden, o-f zodanige uitspraak te geven 
of order te mak@H· met insluitrng van een order voor de kosten, 
als het billik m@tlht oordelen. Een appel tegen de uitspraak 
van voormeld- f::!8oggerechtshof kan_ bij _de ~fdeli(1g van Appel 
van het Hoog&'~fechtshof van ZUJdafnka mged1end worden, 
<loch aUeen na verkregen vel'lof van genoemde afdelmg. 

Hoofd'stuk III. 
ALOEM~NE EN OEMENODE BEPALINOEN. 

28. (1) Dg .tnagistraat is be\'oegd, op aanvraag of _van 
de werkgever pf van de werkrnan, een order voor periodteke 
betaHngen krachtens deze Proklamatie gemaakt, te herzien en 
hij kan daarop !!en order verlenen waarbij die betalingen ge
staakt, opgesch'€Hi, v,erminder? ·?f vermeerder? worden. 

(2) Be'houcf@hs de vooruentngen van arbkel a ch t - e ,n -
de r ti g kunn~H de ,verkgever en d·e werkman, wnder de 
magistraat daarifr te kennen, ,na het ongeval of de ziekte dat 
of· ~'ie aanleidi0~- heeft, gegeven tot een eis voor scha~el?•os
stellmg een sG!lflftelike~•overeenlmmst aangaan . om penodteke 

· betalingen, die krachte_fls een order of een overeenkomst ge
maakt zijn, op !~ schorten, te staken, te verminderen of te ver-
meerderen. 
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. . 29. Any ~orkman :eceivin_g periodical JLayments undt;r 
this. Proclamat1on- shall, 1f reqmred by the @inpl"oyer, s ubnut 
himself from time to time, but at reason.aijjf intervals, for 
examination by a medical practitioner named ~~- the employer 
and the provisions of section n i J.l e shall .H!. ~ ta t i s mu -
tan di s apply in respect of any ~uch exammation. 

30. (1) If a workman-

(a) refuse or wilfully neglect to submit jHmself to such 
medical examination as is mention;xl ~Ii. section n i n e 
or twenty - n i n e ·or in any way ~# ilfully obstruct 
or unnecessarily delay such examinati(?!i; or 

(b) to the prejudice and without the consent ~f the employer, 
absent himself in such a manner that <1~Y notice under 
this Proclamation cannot be served u·EJD!l him ; or 

(c) resume work at the rate o f wages which he was earning 
at the time when the accident occurred or the disease 
was contracted, · · 

his right to periodical payments or the con\i;Juance of such 
payments, whether by ordier of the magistra{t or by agree
ment, shall i p so facto be suspended and !JJ compensation 
shall be payable by the employer in respect of the period 
of suspension. 

(2) Jf a workman-

(a} receive a lump sum as compensation iH satisfaction of 
a claim und'er this Proclamation, whei'r.fi··'" by order of 
a magistrate o,r by agreement; o r 

(b) dies, 

his right t-o periodical paymenis shall ipso f ij_ t to cease an<l 
determine. 

31. (1), No compensation shall be pay1!ble under this 
P roclamation in respect of any death or incap~fi.ly if the death 
is caused, or if and so far as the incap!J€!ty is cau:s.ed, 
continued or aggravated, by an unreason~ple refusal to 
submit t-o medical or surgical treatment. 

(2) No compensation shall be payable Hiider this Pro
clamaHon in respect of any death or incapacity . resulting from 
personal injury or fr-om disease, if the wgfkmarr has at 
any time represented' to the employer that he \¥gs not suffering 
or had not previously suffered from that or l' similar injury 
or disease, kno wing that the representation 'i\'as false. 

(3) W·henever an accident has happened fo a workman 
or he has contracted a scheduled disease ang as the result 
thereof there is a materially increased risk eitn~r of a further 
accident or disease happening to him or of j11 aggravation 
of fhe injury caused by first mentioned accig{ht or dise_ase, 
and the workman has thereby become permanejitly incapacitat
ed for work, and has received oompensati-on in · respect thereof, 
then in the event of the workman subseqiJ~htly resuming 
work, similar to that at which he was eq~!oyed at the 
time of the first mentioned accident or d!§rase with the 
same or another employer, the workman, Qr-, in the event 
o-f his death, his dependents shall not be enti~ed to recover 
compensation if such injury o r death, thougn caused by a 
subsequent accident or dfaease, is . attributab,ft to the said 
permanent incapacity. 

32. Save as is provided in this Prodam<1tio11 in respect 
of pensions or ·gratuities to workmen in tqe employment 
of the Administration of South West Africa or of a local 
authority there shall be no abatement of the ~tftount o.f com• 
pensati-on . which an employer is liable t<;> Bi!J under this 
Proclamation by reason of the fact that, 1n Coilsequence of 
the accident or scheduled disease causing thi . death or in• 
capacity money has become due to the Wil:'kman or his 
dependents mJder an accident o r life insurance vr,olicy effected 
by himself ,or by any person other than the tfuployer. 

33. (1) Compensation in r~spect of the d!<~th of a work
_man shall be paid to lhe magistrate and the feceipt of the 
magistrate shall he sufficient discharge in f~spect of the 
amount paid' to him: Provided the payment in ease of death 
may, if the workman leave no dependents, bi; made to his 
representative, o r, if he has no representative, -to the person 
to whom the expensess of medical attendaqf~ during the 
workman's last illness caused bv the accident or disease and 
to the person to whom the expenses of his ijlirial are due, 
the aggregate amount of s-uch expenses being, limited to a 
sum of forty pounds: Provided further that, !l the deceased 
workman leaves -dependents those expenses 1m to the limit 
-aforesaid may be paid to his representative · or if he ha;; 
no representative, i:o the persons to whom the expenses are 
due and the magistrate shall, before paying·· over the ex
penses to ·the representative require him to giy~ security for 
t he immediate payment thereof to the persons te whom they 
are due. 

29. Een werkman die periodieke betalingen ingevolg e 
ueze Proklamatie ontvangt moet zic'h desverlangd van tijd tot 
tijd doch met i,edelike tussenpozen aan onderzoek door een 
d'Oor de werkgever aangewezen praktizerende gen-eeskundige 
onderwerpen en de voorzieningen van artikel neg e n iijn 
m u tat i s m u tan dis van toepassing op zoda·nig onder:roek. 

30. (1) Wanne-er een werkman-
(a) weigert of opzettelik verzuimt zich- te onderwereen 

aan zod·anig geneeskundig onderzoek als in artikel 
n e g e n o f n ,e g e n - e n - t w i ,n ti g vermeld wordt of 
op een o.f andere wijze opzettelik dat onderzoek belem• 
mert of ornnodig vertraagt; of 

(b) tot nadeel -en zonder toestemming van de werkgever 
zich op rodanige wijze verwijdert dat kenniso-evi,ngen 
ingevolge deze Proklamatie niet op hem gediend kunnen 
worden; of 

(c) werk hervat tegen hetzelfde loon dat hij ten tijde van 
het ongeval of h.et opd:oen van de ziekte verdiende, 

wordt zijn recht tot, of tot de voortzetting van, periodieke be
talingen, hetzij die bij magistraatsorder of bij overeenkomst 
gemaakt w.orden, i p so facto opgeschort en de werkgever 
is niet verplicht schadeloosstelling te betalen voor het tijdperk 
van opschorting. 

(2) Wanneer een workman-
(a) een rond'e &om als schadeloosstelling ontvangi, ter \"Ol• 

doen•ing van eeil vordering ingevolge d-eze P-roklamatie-, 
hetzij krachtens magistraatsord·er of bij overeenkomst; of 

(b) komt te overlijden, 
houdt zijn recht tot periodieke beta1ingen i p s o f a c t-o op. 

31. (1) Geen schadeloosstelling wordt krachtens deze 
Pniklamatie betaald ten aanzien van een sterfgeval of onge
schiktheid indfen de dood veroorzaakt is, of indien en voor 
zover de ongeschiktheid veroorzaakt is, voortduurt of verergerd 
wordt door een on-redelike weigering om zich aa·n genees- of 
heelkundige hehandeling te onderwerpen. 

(2) Geen schadeloosstelling wordt krachtens deze Prnkla
matie betaald ten aanzien van het overlijden of ongeschikt
heid tengevolge van persoonlik letsel of 1..iekte wanneer de 
werkman te eniger fijd aan de werkgever voolgewend heeft 
dat hij toen of vroeger geen zodanig of soortgelijk letsel 
ondervonden of aan een zodanige of soortgelijke ziekte geleden 
had, wetende dat dat voorwendsel vals was. 

(3) Wanneer aan een werkman een ongeval overkomen 
is of hij een in de Bijlage vermeldc ziekte opgedaan heeft en, 
tengevolge daarvan ·er een aanmerkelik verhoogd gevaar be
staat, dat hem of een verder ongeval of verd-ere ziekte zal 
overkome·n of dat het door het eerstgemelde ongeval of de 
eerstgemelde ziekte veroorzaakte Jetsel verergerd, zal wo·rden 
~n de w_~rkman daardoor blijvend arbeidsong eschikt geworde~ 
1s, en hlJ van de werkgever daarvoor schadeloosstelling o nt
vangen heeft, en ingeval de werkman dan naderhand werk 
hervat van soortgelijke aard' als het werk dat hij verrichtte 
t~n tijde van het . eerstgemelde ongeval of de eerstgemelde 
z1ekte, voor d'ezeltde of een andere werkgever, dan is de 
werkman of zijn ingeval van overlijden, de van hem afhankelike 
p~rsonen niet gerechtigd' schadeloosstelling te v-erkrijgen in
d1en het letsel of de dood, alhoewel door een later ·oncreval 
of een latere ziekte veroonaakt, toe te sC'hrijven is aan ~oor• 
melde blijvende ongeschiktheid. 

32. Behoudens de bepalingen in deze Proklamatie ten 
aanzien van pensioenen van of g ratifikaties aan werklieden 
in de dienst van de Administraiie van Zuidwest Afrika of 
van een_ plaat~elike overheid, wordt het bedrag van de schade
loosstellm~ die een werkgever krachtens deze Proklamatie 
verplicht 1s te betalerr, niet verminderd om reden dat teno-e
volge van het ongeval, dat de dood of ongeschiktbeid v~r
oorzaakt, geld aan d-e werkman of aan de van hem afhanke
like personen toelmmt, kracht ens een ongevalle-n- of levens
verzekeringspolis, die door hemzelf of door een and-ere p-ersoon, 
niet de werkgever zijnde, aangegaan is. 

32. (1) Schadeloosstelling ten aanzien vaa de dood van 
een werkman moet aan de magistraat betaald worden en de 
kwitantie van de magistraat is voldcende kwijting v,oor bet 
aan hem betaalde bed rag: Met dien verstande dat de bc
taling ingeval van overlijden, wanneer de werkman geen 
afhankelike personen achterlaat, aan zijn vertegenwoordiger 
kan gesc'hieden, of indien hij ge·en vertegenwoordiger heeft, 
dan aan de persoon aan wie de uitgaven v-0or geneeskundige 
hulp gedurende de laatste, door b et ongeval of de ziekte ver• 
oorzaakte ziekte van de werkman en de persoon aan wie de 
begrafeniskosten verschuldigd zijn, zijnde het voile bedrag van 
zuike uitgaven en kosten beperkt tot een som van veertig 
pond: Met dien versfande voorts <lat indien de overleden werk
man van hem afhankelike personen achterlaat, die kosten ,er1 
uitgaven, niet te hovengaande genoemde som, aan zijn 
vertegenwoordiger betaald kunnen worden of, als hij geen 
vertegenwoordiger heeft, aan degenen aan wie die kosten 
en uitgaven vers·ch'uldigd zijn. Alvorens hij de toegekende 
schadeloosstelling aan de vertegenwoordiger betaalt, moet de 
magistraat van hem sekuriteit eisen voor de onmiddet;ke 
betaling van die uitgaven· aan de personen aan wie dezelve 
versc'huldigd zijn. 
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(2) Any compensation payable to ;i workman in respect 
of. permanent total or permanent partial incapacity m~y be 
paid by the empl1oyer to the magistrate and the receipt of 
fhe magistrate shall be a sufficient discharge in respect of 
the amount so paid to him. 

34. (1) Where any compensation paid over to the magis
trate under the last preceding section is found by him to 
be payabl-e to a person under disability, he shall cause the 
amount so payable i!o be remiHed to the Master by whom 
it shall be irwested, applied', or otherwise dealt with for the 
benefit of such person during fhe disability as the Master 
may in his discretion think fit. 

(2) The magistrate may in his discretion cause the amount 
of any compensation, paid over to him which is payable to a 
person ·not under disability to be remitted to the Master to 
be by him invested or otherwise applied upon the order 
of the magistrate for the benefit ,of fhc persons entitled 
the11eto. 

35. (1) Any sum which under this Proclamation is 
remitted· to the Master for investment may be invested in 
whole ·or in part in the Post Office Savings Bank of this 
Territory by him in his name as Master and he shall open a 
separate account in that bank of each sum so invested. 

(2) Any person deriving auy benefit from any moneys 
so inv'cs~cd in the Post Office Savings Bank may nevertheless 
open an account therein in his own name without being 
liable to penalties imposed by law or regulations in respect 
of the opening of accounts in two Savings Banks or of two 
accounts in the same Savings Bank. 

36. Oompensation payable or paid to a workman shall 
not be capable of being as-signed· or charged nor shall it 
be attached hy the order of an,y court. The right to a perio• 
dical payment to a w·orkman shall not pass by operation ·of 
law to any other person and no claim shall be set off against 
an, order fo1· such a payment. 

37. (1) Save as is specially provided i" this section, 
compensation recovered ,or recoverable in respect of the death 
of a workman shall not form part of the deceased's per
son's estate for the purposes o·f the Jaw relating to the ad
ministration of estates or the law relating to duty upon the 
estates of deceased pers-ons. 

(2) The Master may aUow the representative of a 
deceased workman to be paid out of the compensation recover
ed on behalf of the deceased's clep·endents such remuneratiori 
and! out of pocket expenses as the Master considers reasonable. 

(3) In the event of the death ·of a workman resulting 
from an accident or disease, any compensation which he may 
have received or have become entitled to receive from thi;
cmpl-oyer under any order or agreement made under or in 
accordance with t'his Proclamation in respect of that accident 
or disease shall form part of the deceased wo-rkman's estate 
if ther-e arc no persons who were dependent upon him at 
the time ,of ihe said accident or disease. [n the event of 
the deceased workman leaving persons so dependent, then 
the claims ,of such ctependents shall, on application to the 
magistrate made within one year after the date of the 
accident or disease causi-ng the death or within three months 
after the death whichever date is the earlier, or by agree
ment, first be satisfied out of the compensation and the 
balance (if any) shall form part of the deceased workman's 
estate. 

38. (1) The employer and' tne workman may, after the 
injury or disease in respect of which the claim to compensation 
has arisen, agree in writing as to an amount to be paid by 
the ern_ptoyer as compensation in respect of the permanent 
partial mcapacity or permanent total incapacity of the workman 
resulting from that injury or disease. 

(2) Where an amount of compensation has been agreed 
umfor sub-section (1) or where the amounis of any periodical 
payment have been agre·ed or have been varied, or suspended, 
or ended, or where any other matter has been determined 
by agreement, the magistrate may, if application be made 
to him by any p,erson interested within six months after the 
date of the agreement, cancel it and may make such, order 
(including an ·order as to any sum already paid under the 
agreement) as in the circumstances he may thfok just, if it 
is proved-

(a) that -the sum paid or to be paid was or is grossly 
inadequate or excessive; or 

(b) that the agreement was obtained by _such fraud, undue 
influence, misrepresentation or other improper means 
as would in law be sufficient ground for avoiding an 
agreement; or 

(2) Sdfade!-oosstelling aan een werkman toekomer.de wat 
betreft blijVend gehele of blijvend gedeeltelike ongeschiktheid 
kan door de werkgcver aan de magistraat betaald worden en de 
kwitantic :\-'an de magistraat is een voldoende kwijting wat 
betreft 'hct zo aan hem hetaakl!e bedrag. 

34. (1/ Wanneer de Magistraat -te weten komt dat zekere 
aan hem, Higevolge het vomgaande artikel, betaalde schade
J.o?sstelling aan een rechtcns onbekwaam persoon toekomt, doet 
h11 dat bedrag aan de Meester overmaken, zullende de Meester 
naar gocd\1miken hetzclve beleggen, aanwendcn, of ~p andere 
wijze hen4(Hgen ten v·oordele van zodanige perso-on gedurem1e 
<liens onbiiliwaamheid. 

(2) [)e magist raat kan, naar goed<lunken, 'het bedrag van 
aan hci:n l-Je taalde schadeloosstelling toekomende aan een per
soon die iHet rechtens D·nbekwaam is, aan de Meester doen 
ovcrmakcn ten eindc door hem belegd of op andeTe wijze aan
gewend te ·,vorden, ingevolgc de order van de magistraat, ten 
voordele Viin de daartoe gerechtigdc personen. 

35. (1\ Elk bedrag dat ingevolge deze Proklamatie aan 
de MeeshF· ter bclegging overgemaakt is kan ten voile of 
gedeeltelik in de Postspaarbank van dit Gebied door de 
Meester t~ii zijnen name als 1\.1.eester helegd· worden, zullende 
hij voor iftler aldus belegd bedrag ecn afzonderlike rekening 
openen. 

(2) E~n icder die gcbaa t is door in de Postspaarbank 
zo belegd.: gelden kan evenwel een rekening in zijn eigen 
n~am opcr]:'.n zonder daarom onde1'hevig te zijn aan de ooeten 
die volgerls wet of bij regulatie opgelegd warden voor het 
openen v~b rekeningen in twee Postspa arbanken of van het 
openen v;,ii twee rekeningen in een en dezelfde Postspaar-
bank. · 

36. LI~ aan een wcrkman betaalbare of betaald e schade·
Ioosstellinf\ kan niet gcassigneerd of bezwaard worden evenmin 
kan d'ezeh.-'i~ bij order van een hof in beslag g enomen worden. 
~et rechi __ tot periodieke betaiing cn aan een wcrkman kan 
met V,)n r":'chtswege op ecn ander persoon overgaan en g cen 
vordenng kan tegen een order voor een zodanig e betaling 
gekompc11.~eerd warden. 

37. (t) Behoudens de biezondcre bepalingen in dit a r
tikel,_ is tj!! uitgekeerde of toegewezen schade1oosstelling ~en 
aa11z1en viht de dood van een werkman, niet in de bocdd 
vai1 de c!\,erledene ingesloten, voor de doeleinden van de 
boeddwet of de wet hetrekkelik belasting van de boedds 
van overl~den personen. 

. (2) I1~ Meest-cr kan tocstaan, dat aan de verteg enwoor
d1gcr van een overleden werkman, uit de, ten behoeve van de 
van de. ){erkman afhankelike personen, ontvangen schade
loosstelhnJ!: zodanige beloning en werke!ike uitgaven be-taald 
worden a!~ hem redelik dunkt. 

(3) ii1geval van ovcrlijdcn van een wcrkman ten ge, olge 
van een ~;11geval of een ziekte maakt de sehadeioossteliing, 
die hij vafi de werkg ever mocht -ontvangen h ebben of waarto~ 
hij gerech!igd mocht zijn, uit hoofde van een order of van een 
~roklamat!e ten aanzien van zodanig ongeval of van zodanig e 
z1ekte, de~! uit van de boedel van de overleden werkman mits 
er ten til·~~ van het ongeval -of van de ziekte geen van hem 
afhankcli ,i;' personen waren. Laat de overleden werkman 
zodanig-e iifhankelike pcrsonen achtcr, dan worden eerst de 
vordenngfti van die afhankelike personen, op applikatie aan 
d1e magi~t.faat gemaakt binnen een jaar na datum van het 
ongeval qf de ziekte die de dood veroorzaakt of binnen drie 
maa'.1dcn !ia het overlijden naar gelang welke datum de vroeg
ste 1s, of bij overeenkomst, uit de schadeloosstclling voldaan 
en maa~r .het oversch·ot decl uit van de boedel van de over
lcden· wc 1:kman. 

~8. (t) De werkgever en d~ werkman k unncn, na het letscl 
of ~1ekle die aanleiding geeft tot een eis voor schadeloos• 
stellmg, §thriftelik overcenkomcn wat betreft het door de 
werkgeveF als schadeloosstelling tc betalen bedrag, . ten aan
Z1e11 van . He blijvende gedeeltclike ongesc'hiktheid -of de blij
vende gcnete ongeschiktheid van de werkrnan tengevolge van 
dat letsel, of de ziekte. 

(2) ~ ;anneer omtren t het bedrag van de schadeloo-s
stelling qtldcr sub-artikel (1) overeengekomen is of wanneer 
de bedrajl;en van periodieke uitkeringen door overeenkomst 
vastgestel~l of gewijzigd, opgeschort of gestaakt zijn, of wan• 
neer eml§e andere zaak door overeenkomst vastgesteld is, 
kan de ihagistraat, als applikai ie door een belanghehbende 
persoon ;JiJ11 hem gemaakt wordt binnen zes maanden na datum 
van de c:t\iereenko-mst, dezelve vernietigen en zodanige order 
maken (1!lsluitende een order omtrent reeds onder de over
eenkomst betaalde bedragen) als hij onder de omsiandig
heden gqed denkt, indien bewezen is-

(a) dat het betaalde of te beta.Jen bedrag grovelik onvol, 
do~fid of buitensporig was of is ; of 

(b) da~ de ovcreenkomst verkregen was door zodanig be
dn:ifr, zodanig~ onbehoorlike invloed,· verkeerde voor• 
ste!fJngen of ,mdere onbehoorlike middelen als ,echtens 
voJHoende gmnd·en zouden ·opleveren om de overeen• 
korHst ter zijde te zetten; of 
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(c) that the agreement was entered into ifi ignorance of, 
or under a mistake as to th·e nature flt the injury or 
disease. 

(3) Any such agreement may on applica!Hln fo the magis
trate be m,ide an order under this Procla~Hlfion. 

39. Notwithstanding anything to the OOntrary in this 
Proclamation contained, a person in respec~ of whom a dis
trict surgeon has certified that, ,by reaso11 tif old age or 
serious physical infirmity or a ny previous_ iHJury or disease 
he is specially liable to meet with w acc1cj'!!Ht or «>· sustain 
a. serious injury o r to contract a schedtuled di§@a.se if employed 
·as a workman at any work may, in errterii1&f into a contract 
,of employment with an employer, lawfully" agree with the 
employe r that the -employer shall pay less than the amount 
_payable under this Proclamation in respecj: of the injury, 
-disease or death of that person: But no suc)i agreement shall 
be valid and effectual, unless the amount a~j'eed to be paid 
in respect ,of the injury, disease or death· IS at least one
half the amount that would o therwise be P~}'able as compen
·sation undler this Proclamatton. 

40. Save as is specially pmvided in (~is Proclamation 
in respect of agreements, any provision in <\ contract existing 
at the commencement of this Procl.amat\§1Ji or thereafter 
,entered into, whereby a workman or his dependents relin
•quish any tight ro compensation under trlis Prociamation 
o r to damages at common law, whether f~3J the workman 
,!)r for any dependent, shall be null and VQ!IL. 

41. (1) Where any employer has enlerg@! into a contract 
with any insurer in respect o f any liability tincfer this · Pro
damation tn any workman, then, in the e ven,t of the emp1oyer 
bec-0ming insolvent o r making a composition or arrangement 
wifh 'his creditors, o r if the employer be a fompany, in the 

,eve nt of the winding up the reof having been commenced, 
the rights of the employer against the insurilf' .as respects that 
liability shall, notwiths tanding anythi11g- conti}ined in the law 
:relating to insolvency or t he . windmg ~fl of companies, 
be transferred to and vest m the workm<!!tl and upon any 
such tra nsfer the insurer shall have the \:ijme rig hts and! 
.remedies and be subject ro the same _ li<1!:Jllities as if the 
insurer were the employer ; but the 1nsnfer's liability to 
.the workman shall not be g reater than it Would have been 
:to the employer. 

(2) If the liability of th-e insurer to Ifie 
less than the liability of the employer to lfie 
wo rkman may prove for the balance in (tie 
w inding up. 

workman he 
workman the 
insolvency or 

(3) This section shali not apply wh~f'e a company is 
wound up voluntarily merely for the ptfr jfoses of recon
s trm:Hon or of amalgamati·on with anoth!,! l' company. 

(4) If the workman dies from the injtff), caus ed by the 
accident or from the effect o.f a scheduled f:H:,ease the rights 
of, and fhe liability to, the workman under this section shall 
be transferred to and vest in the deceas~[! workman's re
_presentative. 

42. (1) If fhe employer becomes insol~'eilt or is ordered 
to pay compens ation under this Proclama{ltin, he shall, if 
requested, disclose \\ihether he is insured against personal 
injury to, disease or death of the workn1e11 employed by 
him and if so ins ured, the name and addr~~§ of the insurer 
and the amount for which he is insured 

(2) When an insurer ind~mnifi.es an el:nployer against 
.liability to pay compensaHon and has U§(!t! or uses that 
employer's name or has acted on his behalf in: any proceed
ings under this Proclamation, that insure r- shall be bound 
by the: d ecis io n g iven upon those procee4HJgs in the same 

.manner am:! ro the same extent as the ~!;fij}loyer, and the 
insurer shall_ . ind~mnify . the employer ac_cqftlingly: Provided 
that th e liab1hty of the insurer shall be hmrtfd by the terms 
and conditions of the policy of insurance ~IJ6sisting between 

· him and th e employer. 

43. (1) Where any person (in this S!!elion referred to 
as the prin:cipal) in the course_ of and for tlH! 1~urposes of .his 
trade, busmcss, or undertakmg, conttacts with any ofoer 

. person· (in this section referred! to as the c{'lfitracto r) for the 
executi-on by or under the contractor of tit@ whole or any 
part of any work undertaken by the princj /fal, the principal 
shall, provided the notice of the accident required under 
section e i g h t or of the disease as requ1n1d under section 
-eleve n is given ro· him, be liable to mJJ any workman 
employed in fhe execution o_f such work 8hy compensation 

·:which he would have been habte to pay Wider this Procla-

(c) <lat de overeenkomst gemaakt was in -onwetendh:eid 
van· of ond'er een vergissing aangaande de aard van he! 
letsel of de ziekte. 

(3) O p applikatie aan de magistraat kan elke zodanige 
overeenkomst een order ingevolge deze Proklamatie gemaakt 
worden. 

39. Niettegenstaande tegenoverg estelde bepalingen in deze 
Proklamatie kan een persoon, betreffende wie een distrlkts
geneesheer ve_rklaa~d heef_t, dat hij, . uit 'hoofde· van ouder
dom of e rnstJge hchamehke zwakhe1d of van: vroeger be
komen letsel of 9pgedane ziekte, biezonder blootstaat aan on• 
g elukk@n of aan ernstig letsel of opgedane ziekte indien hij 
als werkman te werk gesteld wordt in het een of andere 
werk, bij het aangaan van een arbeidskontrakt met een werk• 
gever, we ttelik met cfezelfde overeenkomen, dat de werk• 
g ever minder dan het krachtens deze Proklamatie verschuldigde 
bedrag ten aanzien van het letsel, de ziekte, of de dood van 
die persoon zal betalen; zullende echter zodanige overeenkornst 
niet van kracht en uitwerking zijn tenzij het overeengekomen 
te betalen bedras- ten aanzien_ van dat letsel of die ziekte of 
die dood ten mmste bedraagt de helft van het bedrag dat 
ande rs krachtens deze Proklamatie als schadeloosste!ling ver
schuldigd zou zijn. 

40. Behoudens uitdrukkelike bepalingen in deze Prokla
matie betreffende overee11ko msten, is elke voorziening in een 
verbintenis die bii de invoeri<ng van deze Proklamatie van 
kracht is of daarna• aangegaan is, waarbij een werkman of 
de van flem afharrkelike personen afstano doet of doen van 
een· aanspraak o p schadelooss telling ingevolge deze Prokla
mati e of van schadevergoeding onder bet gemene recht, hetzij 
ten beho,eve van de werkman of van een afhankelike per
soon, nietig. 

41. (1) Wanneer een werkgever met ee-n verzekeraar 
een verzckering heeft aangegaan ten aanzien van zijn aan
sprakelikheid' tegenover een. werkman ingevolg e deze Prokla
matie e n de werkgever insolvent wordt, of een akkoord of 
vcrgelijk tiieft met zijn sc!huldeisers, of de werkg ever een 
maatschappij is, die zich in likwidatie bcgeven heeft, gaan 
niettegenstaande het bepaalde in de insolventie wetten of 
de wetten betreffende de likwidatie van maatschappijen, alle 
rechten van de werkgever tegenover de verzekeraar aangaande 
d ie aa nsprakelikheid over op en berust en bij de werkman en 
wat betreft .zo d'arrige overdracht treedt de verzekeraar in 
de zelfde rechten en h eeft dezelfde aanspraken en is onder
worpcn aan dez,elfde verpHchtingen alsof hij de werkgever was ; 
z-ullen<lc echter de verzekeraar gee n· grotere verplichtingen 
tegeno ver de werkman hebben da:n hij tegenover de werk
g-e,·e r had'. 

(2) Is de verzekeraar tegeno ver de werkman in mindere 
mate verantwoordelik dan de werkgever tegenover de werk• 
man, dan kan de werkman voor het overschot in de insof• 
vente boedel of likwidatie bewijzen. 

(3) .Dit artikel is n:iet va n toepassing op rnaatschappijen 
die vrijwillig in likwidatie gaan aneen met het doe! om te 
hcrvormen of met een andere maatschappij samen te smelten. 

(4) Als de werkman sterft teng evolge van het door het 
ongeval veroorzaakte letsel, of tengevolge van een in de 
Bijlage ve rmelde ziekte, dan gaan de rechten van en ver
plichtingen jegens de werkman ingevolge dit artikel over op 
en beruste n ze bij de vertegenwoordig er van de overleden 
werkman. 

42. (1) W-ordt een werkgever insolvent of wordt hem 
gelas t scha!lelo~ stelling ingevolge deze Proklamatie te b~: 
talen dan 1s hlJ verphcht, desverlangd op te geven o.f h11 
al dan niet ver:z;ekerd is tegen persoonlik letsel aan of ziekte 
of de d9od van de do,or hem te werk g estelde werklieden, en 
indien hij zo verzekerd is, is hij verplicht de naam en het 
adres van de verzekeraar op le geven, alsook net bedrag 
waarvoor hij verz.ekerd is. 

(2) Wanneer de verzekeraar de werkgever vrijwaart tegen 
aansprake n tot betaling van schad'eloosstelling en de naam 
van de we rkgever gel::iruikt heeft of gebruikt of ten zijnen 
behoeve in- enige procedures ingevolge deze Proklamatie 
opget red·en is, dan is de in die procedures gegeven beslissing 
bmdend op de verzekeraar OJ)' dezelfde wijze en in dezelfde 
mate als op de werkgever, zullende de verzekeraar de werk
gever dienoverecnkornstig vrijwaren: Met dien verstande dat 
de aam prakelikheid, van de verzekeraar beperkt wordt door 
de termen en voorwaarden van de tussen he m en de werk
gever bestaande verzekeringspoli-s. 

43. (1) W anneer iemanct (in di t artikel de patron ge• 
no ernd') in de loop en voor de doelei.nden van zijn ambacht, 
bezigheid of bedrijf, met een antler persoon (in dit artikel 
de aannemer genoemd) overeenkomt om werk ondernomen 
door de patroon geheel' of gedeeltelik door of onder de 
aannemer te l'aten verrichten, is de patroon, mits hem de bij 
artikel a c h t vereiste kerunis1;eving van · het ongeval, of 
de bij artikel e 1 f vereiste kenmsgeving va:n de ziekte gege ven 
is, verantwoordelik voor de betaling aan werklieden, die 
door de urtvoeri,ng van dat werk te werk gesteld zijn, van 
de schadelooss't~mng die hij ingevolge deze Proklarnatie ver• 
plicht zou zijn te b etalen als de werkman rechtstreeks door 
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mation if that workman had been immediately empfoye<i 
by him; and when the compensation is clajmed from and 
proceed[ngs are taken to recover the same from the p·rincipal, 
·then in the application of this Pi-oclamation, references therein 
:to the employer shall be construed' as references to the 
principal, except that the amount of compensation shall 
be calculated with reference to the wages of the workman 
payable by the person by whom he is immediately employed : 
Provided fhat where the contract relates to agricultural work 
to which this Proclamation applies apd' the contract-or provides 
and uses an engine ,,vorked •or a machine driven by mechanical 
power for the purpose of such work, he and he afone shall 
be liable under this Proclamation to pay compensation to 
.any workman employed on such work. 

(2) Where a claim -or application for compensation is 
,nadt: under this section against a principal, he may give 
notice thereof to the contractor who shall thereupon be 
entitled t,o intervene in any application made against the 
principal. If he does so intervene, any order for compensation 
and costs made upon the application in favour of a work
man shall be made against th-e principal and the ~ontractor 
jointly and severally, and the principal who has given the 
notice mentioned in this sub-section shail be entitlctl to be 
indemnified by the contractor to the extent of any compen
·satiorr and costs payable under the said order o·r ·of any 
'taxed costs incurred by the principal in successfully opposing 
the application. If the principal has· not given such notice, 
he shall nevertheless, on proof that the contractor ·was liable 
to pay compensation to the workman, be entitled to be 
indemnified to the extent of any cumpensation paid by 
him to the workman. 

All queshons as to the right to or the amount of such 
indemnity shall be settled by the magistrate on application 
madt under and in acoordance with this Prodamati-on. 

(3) Nothing in this st:ction shall be construed as prevent
ing a workman recovering compensation from the contractor 
instead· of the principal. 

(4) This section sh ail not apply in any case where the 
accident occurred or disease was contracted elsewhere than 
·on, or in, or about the premises on which the principal has 
undertaken to execute the work or which are otherwise under 
h is control or management. 

44. Where the accident or disease in respect of which 
compensation is payable was caused under circumstances 
creating a legal liability in some person other than the 
·employer to pay damages in respect thereof--

. (a) 

(b) 

the workman may take proceedings, both· against that 
person to recover damages, and against any person 
liable to pay compensation, under thcis Proclamation 
to recover such compensation, but shall not be entitled 
to recover both damages and comp·ensation; and' 

if the workman has recovered wmpensation under this 
Proclamation, the perso11 by. whom the compensatio n 
was paid and any person. who has been called upon 
to pay an indemnity under t he last preceding section 
shall be entitled to be indemnified by the person so 
Ji.able to pay damages as aforesaid and all questions as 
to the right to and amount of any such indemnity shall, 
in default of agreement, be settled by action in a 
competent court, or by consent of parties, by an appli
cation to the magistrate under this Proclamation. 

Cha pte r l\i. 

SUPPLEMENT AL. 

45. Any person who, by threats or any other manner 
whatever, compels or attempts. t-o compel any workmen to 
do or omit to do ,iny act the doing o·r omission of wh-ich 
deprives or is intende<l• to deprive him or his depen<lents 
()i any claim to compensation shall' be guilty of an offence 
and liable on conviction to a fine not exceeding 011e hundred, 
pounds or, in default of payment, to imprisonment with or 
without hard labour for a period not exceeding six months: 

P110vided that nothing in this section contained shall be 
construed' as exempting from liability any other person guilty 
(1f the offence. 

46. The A<lmi.nistrat-or may make regulations not in
oonsistent with fob Proclamation as (o :ill or any of fh e 
f.oUowing matters :-

(a) The procedure to be followed in connection with claims 
for compensation or applications under this Proclamation; 

(b) tlie forms which may be used in connection with such 
proced'ure or which may be used for any other matters 
oea1t with by this P rodamatio11; 

hem te we,t gesteld was; wanneer de schadeloosstelling ge• 
vorderd wqfi.il van e11 rechtsvordering daarvoor in1;esteld wordt 
tegen de P.1ttioon dan wordt, als in de toepass1ng van deze 
Proklamatie ~'e werkgever. vermeld wordt hieronder de patroou· 
verstaan, zu!lfnd'e echter het bedrag van de schadeloosstelli:ng 
wordell' ben::kend· met betrekking tot het loon dat de werk•
man van w~ge de persoon die hem rcchtstreeks te werk 
stelt, toek~filt: Met dien verstande, dat wanneer de over• 
eenkomst n i trekking heeft op landbouwwerk waarop deze 
Proklamatie toepasselik is, en de aan.nemer voor dat werk 
mechan,ies Q'faheven werktuigen verstrekt en gebruikt, hij 
en hij allei:H ingevolge deze Proklamatie veraantwoordelik is 
voor de b~fll.li:ng van schaddoosstelling aan de bij dat werk 
te werk g~iJelde werklieden . 

(2) W~;lneer een vordering of applikatie voor schade• 
loosstelling ihl?:evolge dit artikel tegen een patroon gemaakt. 
wordt, kar:. h1j daarvan aan de aannemer kennisgeven, die 
daarop bev,g.~gd zal zijn in een applikatie tegen de patroon 
15emaakt 11.!§senbeicfe te komen. lndien hij aldus tussenbeide-
k:omt, wordf de o rder voor schadeloosstelling en kosten tegen 
de patroon en de aannemer gezamenlik en tegen elk in 't 
biezonder tt~maakt, zullende de patroon die · de in dit sub
artikel venn~Ide kennisgeving gegeven heeft, gerechtigd zijn 
door de aminemer gevrijwaard te worden voor het bedrag 
van schadelgr,sstelling en kosten ingevolge die order \'erschuldigd 
of voor de getakseerde kosten door de patroon beJ.open voor 
het met gg~de uitslag bestrijden. van. de applikatie. H eeft 
de patroon· ;iiet aldus kennisgegeven, dan is hij niettemin na 
geleverd b~1,,·i js dat de aannemer aansprakelik is voor de 
betalin_~- v~H schadelo,oss telling aan de werkman, gerecht ig d. 
tot vr1iwan11g voor het becJJrag van door hem aan de we1'k
man, betaalgf, schadeloosstelling . 

De magistraat beslist alle vragen aangaande het recht 
tot of het l}edrag van 1:odanige vrijwaring, op daartoe inge
volge en ove,l-een'1iomstig deze Proklamatie gemaakte applikatie. 

(3) H ej beoaald:e in: dit artikel vormt geen beletsel tot 
h_et verkrij~-!;'h_ van . schadeloosstelling door de werkman van 
de aannem~F 1·11 plaats van de patroon. 

. (4) Di! _artikel is niet van toepassing ingeval het on
geval plaatli von<l' of de ziekte opgedaan. werd ergens anders 
da-n op, of in de buurt van de 1okaliteit waar de patroon 
aangenomeit heeft het werk te verrichten of welke and€'rs 
0ader zijn ieezicht of beheer is. 

44. _ w~1tneer het ~ngeval o f de ziekte, wa:3-rvoor schade-a 
loosstellmg ~etaalbaar 1s, onder zulke omstand1gheden plaats. 
vind't, dat jginand ander dan de werkgever vo,or schadever
goeding in i·echten aangespmken kan worden-

(a) kan ge weri{man zowel tegen die persoon rechts-
vord<;!fihg instellen voor schadevergoeding, als tegen 
ande1:~ personen verantwoordelik voor de betaling van 
scha~lb•osstelling, inge¥blge deze Proklamatie voor 20-
danig~ schadeloosstelling, zullende hij echter niet beide 
de scfiadevergoeding en de schadeloosstelling kunnen 
verkr.fj~en; 

(b) als tj¢ . werkman schadel?Osstelling •onder deze Pro
klam4tll: verkregen heeft, 1s de persoon die de schade
loosstf:!lling betaafd heett evena!s een ieder die onder 
het ii@orgaande artikel tot vrijwaring opgeroepen is,. 
gerech'ligd om vrijwaring te eisen van de persoon, die 
zoals' voormelcf aansprakelik is voor de betaling van. 
schaqgVergoeding en alle geschillen betreffende het 
recht tot en het bedrag van, die vrijwaring word en, geea. 
overf!fi:llmmst bestaande, door een rechtsgeding in een 
bev-Qegd hof met toestemming van partijen op een 
applii~tie ingevolge d'eze · Proklamatie aan de magis
traat, beslist. 

lioofdstuk IV. 

AANVULLENDE BEPAUNOEN. 

45. Een ieder, die door bedreigingen of op een andere 
wijze, een w#rkman dwingt of tracht te dwingen een handeling · 
te verricht~n of na te laten, waarvan de verrichting of na~ 
fating hem !:if d-e van hem afhankelike personen het recht 
om schadelapsstelling te e isen, ontneemt of ten doe! heeft te 
ontnel?en, J§ . schuldig aan een overtredi:ng en wordt bij ver
oordel111g ~estraft met boete van ten hoogste honde_rd pond, 
of biJ wan§tfaling, met gevangenisstraf met of zonder harde · 
arbeid vau ten hoogste zes maanden. 

Met dimi verstande dat door het bij dit artikel bepaalde 
anderc per§@J1en, die s~hul~lig zijn aan de overtreding, niet 
van hun v!lrantwoordel1khe1d ontheven worden. 

-l6. D (! A.dministrateur kan regulaties, niet onbestaanbaar 
zijnde met peze , Proklamatie, vaststellen,, aangaande een of 
meer van· y~ volgende onderwerpen:-

(a) De Pftjeedure d i.I: gevolgd moet warden in verband met 
eisen - ,Voor schalieloosstelling, of applikaties ingevolge 
deze f'roklamatie; 

(b) de fefinulieren, die gebruikt kunnen worden, in ver
band met zodanige procedures of voor andere zaken 
in d'e,?.°e Proklamatie behandeld; 
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(c) the !ees which may be charged byJ~~ica_l practi~ioners, 
med1cal and technical assessors; a , medtt:al arbttrators 
in respect of matters done under <if 'for the purpose of 
this Proclamation; 

,(d) the fees and expenses payable tq the messengers of 
magistrates' courts for servin,g ang @xecutin:g process; 

,(e) the scales of costs wh~ may IJ~ aUowed iri appli• 
cations under this Proclamation; 

(f) the scale of fees and expenses whi~fi may be allowed 
to witnesses upon applic~ti-on un~f this Proclamation; 

(g) matters which are specifically · mer-r!/6ned iii this Pro• 
clamation as being matters which flfay be prescribed 
by regulation, 

:and generally for the bett~r carrying ou~ pf the objects and 
purposes of this Proclamation 

Differing regulations may be madie fBI' different districts 
or -other areas in fhe Territory. 

47. In this Pl'j:)damation unless iuoollsistent with• the 
context-

"compensation" shall mean comp~nsati-on under this 
Proclamaticm; 

"d0ependents" shall in relation to ~ fle$:eased workman, 
mean such members of the workmaril§ family hereinafter 
specified, as were wholly ·or i?· par-l dependent on the 
. wages of the workman at t'he time !!l@ accident occurred 
or the diseas.e was · co·ntracted whic;'li ea used his death: 

·the members of a deceased workman's Wnily shall be as 
Jterein set out andl fhose mentioned in mtfagraph (a) may, 
.in the discretion of fhe magistrate, be aW.;fffled compensation 
in preference to t hose mentioned in paragraph (b) that is 
to say-

(a) the widow and any legitimate son ef daughter under 

(b) 

the ag•e of fourteen years, of the dc~e~sed workman, in-
cluding a posthumous child; · 

the husband', a son and daughter n9! illcluded in _para~ 
g raph (a) (whether such son, or da4~ter be legitimate 
or illegitimate), a stepson, step-daugh1h, the father and 
the mother, a step-father, step-moth~fi father's sister, 
mother's sister, brofher, sister, half:fj,fother, half-sister, 
grandfather, gr~ndmother, grandson, gfiinddaughter, and 
an adopted ch1ki under fourteen ¥tats of ag e who 
:has been adopted by, and was 9t!pendent 011, the 
de~eased wor~man for_ at least one f~ar prior to the 
accident or disease which caused th~ \Vorkman's death; 
"district" shall, in relation to a · clai111, lhr compensation, 
mean the magisterial district in the ferrHory in which 
fhe accident 'happened or the disease \\fas contracted in 
.respect of which• i!he claim is mad'e; · 

"local authority" shall mean any clivisional or district 
council, municipal. council, village minagement board 
or other authority having like pgwhs and' duties; 
"magistrate" shall not include an ~§§lstant magistrate 
unless he ·has· been assigned under §eetion s i x t e e n 
to hear and determine claims foF eompensation in 
partlcular districts; 

" Master" shall mean the Master qf !lie High Court 
-of South West Africa; 

"medical practitior.er" shall mean a p~f~bn duly register
ed as such under the laws in fore~ i'elating to the 
registration of medical practitioners;· 

"person under disability" shall mean ii minor, a lunatic 
·or any person who by law is subjec~ f8 curatorship or 
tutorship; 

"prescribed" shall mean prescribed . ti¥ or under the 
authority of this proclamation or tn@ regulations; 

"representative" shall mean fue exec!:!Hfr o r other per
son lawfully appointed to take char-ge of the estate 
·of a .deceased workman, and if tpere M·@ no such person 
so appointed~ shall mean. any person §Bfdally ·appointed 
by the Master under this Pmclamattefi1 to make an 
application o n behalf of the deceasi~ workman's de
·pendents for the recovery of compensij 1Bn, and in other 
respects to act as his representative i')f the purposes 
of this Proclamation; · 

"regulation" shall mean a regulation !Mtl'e and in force 
under this Proclamation; 

"scheduled disease" or "disease" shal! Jjlean any disease 
specified in. the S econ d S ch e d' u ! ti fo this Procla
mation; 

"serious and wilful misconduct" shall Jnean

(a) drunkenness; or 

(b) a contravention of any law or sti!hltory regulation 
made for the purpose of ensurin~ the safety or 

(c) de fooien die bereke~ kunnen warden door praktize• 
rendie geneeskundigen, ge:neeskunclige -en tech11iese as• 
sess?re~· ·en ~eneeskundlige scheid~rechte:rs wat betreft 
vernchtu?gen mgevolge of voor d£ doelemden· van deze 
Proklamatie; 

(d) de foo[,efi' ,en uitgaven die aan gerechtsboden van de 
magistraatsh-ovell' voor tliening en uitvoering van proces
stukken betaald! m-0eten worden ; 

(e) bet tarief van, kosten, die in- anplikaties- ingevolge deze 
Proklamatie kuunen toegestaan worcfen; 

(f) bet tarief van, kosten en uitgaven die aan· getuigen in 
applikaties ingevolge deze Proklamatie kunnen worden 
toegestaa111; 

(g) zaken. die volgens biezondere voorsduiften van de-ze 
Proklamatie dioor middel van regulaties kunn-en voor• 
geschreven • wordle-n.; 

en in 't algemeen voor de betere uitro,ering van de doeleinden 
en strekking van d!eze Proklamatie. . 

Verschille-ndre regufaties kt1:1tnen voor verschitlende dis
trikten ,of andere kringen van het Oebied worden vastgesteld. 

47. · !n deze Proklamatie wordt, . tenzij zulks onbestaan• 
baar is met de samenhang-

onder "schadeloossrelling" verstaan schadeloosstetling 
ingevol?.e deze Proklamatie; -
onder 'afhankelike personen" met betrekking tot ·een 
overled'en werkman- V'Crstaa:n, zodanige !eden van het 
huisgezin van de werkman als hierna vermeld, die ge
beel of ten dele afhankelik waren van het k>on van de 
werkman ten tijde het ongeval plaats v-0,nd' of de 
ziekte opgedaan werd, waardoo-r zijn dood veroorzaakt 
werd; 

Leden van n et huisgezin van de overleden werkman zijn de 
volgenden en aan de in paragraaf (a) genoemcfon kan naar 
goeddun:ken van de yiagistraat bij het toekennen van schade• 
loosstelling de workeur gegeven w-0rden boven de in para· 
graaf (b) genoemden, namelik:-

(a) de weduwe en echte zoons. of dochters, -0nder de leef
tijd van veertien jaar, van de overleden werkman in• 
sluitende nakinderen; 

(b) de .echtgenoot, zoons en dochters niet in paragraaf (a) 
begrepen (of die wons of dochters al' dan niet echt 
zijn) stiefzoons, stiefdochters, de vader, en de moeder, 
een stiefvadier, stiefmoeder, vader's zuster, moeder's 
zuster, broeders, :rosters, halfbroeders, half-zusters, groot• 
vadrer, groohnoeder, kleimoons, kleind-0chters, en aan• 
genomen kind!eren onder de veertien jaar die ten minste 
een jaar v66r het ongeval -0f de ziekte die de dood 
van de werkman veroorzaakte door hem aangenomen 
en va:n hem afhankelik waren; 
onder "distrikt" met betrekking tot een eis voor schade
loosstelling, verstaan het magistraatsdistrikt in het Ge
hied waarin het ongeval pfaats vond, of de ziekte op-
gedaan werd ten aanzien waarvan de eis gemaakt wordt; 
onder " plaatselike overheid" verstaan enige afdelings- of 
distriktsraad, municipale raad, dorpsbeshmrsraad of an
dere overheid met gelijke machten en plichten ; 
ond'er "magistraat" ·ni-et ern assis.tent magistraat be• 
grepen, tenzij hij krachtens artikel zest i en aange
wezen is om eisen voor schacteloossteUing in biezon• 
d-ere distriktern te horen en te beslissen; 
onder "Meester" ,verstaan de Meester van het Hoog• 
gerechtshof van, Zuidwest Afrika; 
onder "praktizerende geneesh-eer" verstaan een per
soon, die behoorlik als zul1cs geregistreerd- is ingevolge 
de •een of andere van kracht zijnde wet betreffende de 
registratie van praktizerende geneeskundigen; 
onder "personen die rechtens onbekwaam zijn" ver• 
staan minderjarigen, krankzioo.i&"en of andere personen 
die volgens wettelike voorschnften onder kuratorshap 
of voogdijschap staan; 
onder "voorgeschreven" verstaan hetgeen ingev-olge 
of krachtens deze Pro-klamatie of de regulaties voorge• 
schreven is; 
on<ler "vertegenwoordiger'' verstaan de eksekuteur of 
een and'ere persO()'!l, die krachtens wettelike voorschrif• 
ten aaugesteldl is om de boedel van de overledene- werk• 
man te beheren, en · in geval er geen zodanige aid us 
aangesteld'e persoon is, de persoon die biezonderlik 
ingevolge deze Proklamatie door de . Meester aange
steld is om een applikatie te maken· ten behoeve van 
de, van de overleden werkman afhankelike person~n 
voor het verkrijien van schadeloosstelling en in andere 
opzichten als ziJn vertegenwoordiger voor de doelein• 
den van deze Proklamatie op te treden; 
onder "r~gulatie" verstaan een regulatie gemaakt en 
van kracht overeenkomstig deze Proklamatie; 
onder "in de Bijlage vermelde ziekte" of "ziekte" ver• 
staao enige ziekte vermeld! in de T wed e Bi j 1-a g e" 
tot deze Proklamatie; • 
onder "·ernstig en opzettelik wangedrag" verstaan
(a) dr-0n-kenschap; of 
(b) een overtreding van de een of andere wet of van 

wettelike regulaties gemaakt met het docl de veilig-
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health of workmen or -o.f preventing accidents occurr
ing to or scheduled diseases being contracted by 

· workmen, if the contravention was committed de
liberately or with a reckiess disregard of the terms 
of such law or regulation; or 

(c) any other act or omission whkh the ma~istrate or 
a court of Jaw may, having regard to all tne circum
stances of an- accident, or disease, declare to be 
serious and wilful miscond:_uct; 

"this Proclamation" shall include the schedules thereto 
and any regulati-on; 

"wages'' shall mean the· average w~ekly . earnings of 
th·e workman with the employer at the time the accident 
occurred or the disease was contracted causing in
capacity ,or death whether such wages be paid at a 
rate per hour, per day, or p·e·r month; 

wag'es shall be computed in such manner_ as is best 
calculated to give the rate per week_ at which the 
workman was being remunerated but shall not include 
remuneration for overtime not habituaily performed or 
remunerated at a special rate or any sums paid by 
fhe employer to the workman to· cover· any special 
expense entailed on the workman by the nature of his 
work; 

when the workman's wages are fixed at a rate calculated 
on wol'k done, then, for the purposes of this Procla
mation, his wages shall be the average -of his weekly 
earnings at similar empl•oyment on the same terms 
of remuneration for as long a period as possible prior 
to the d'ate when the accident occurred or the disease 
was contracted' but not exceeding twelve months: · 

where b_y reason of the shortness of the time during 
which the wo-rkman has been in the employment of 
the employer it is impracticable to compute the average 
weekly earnings of the workman, then the average 
weekly earnings shall be computed if possible by having 
regard to, the amount the workman earned at similar 
work at the same terms of remuneration with another 
employer during the twelve months immediately preced
ing the date when the accident occurred or the disease 
was contracted! -or by having regard to the amount 
which during the twelve months immediately preceding 
the date when the · accident occurred or the diseas,e 
was oontracted has been ,earned by other workman with 
the -employer at similar employment on the same terms 
of remuneration; 

where the wo-rkman has enteredi into concurrent con
tracts of · service with two- or more employers, and 
worked under those contracts at one time for one such 
employer and at another time for another such employer, 
his average weekly earnings shall be computed as if 
his earning;;. under all such contracts were earnings irt 
the employment of the · employer for whom he was 
working at the time when the accident occurred or the 

· disease was con·tracted; 

"year's wages" shall mean the sum which the work
man would have earned in wages (as herein defined) 
in the twelve months immediately succeeding the date 
when the accident occurred or the disease was contracted 
if he had continued to be emrloyed at the same work 
and ·on the same terms of remuneration as when the 
accident occurred or the disease 'was contracted; 

"work" shall mean employment at or about any trade, 
industry;· business or public undertaking in · this Terri
tory; but shall not include domestic service or employ
ment in agriculture unless such employment be in 
connection with any engine driven or machine worked 
by mechanical power; and "agriculture" shall mean 
horticulture, forestry and any employment upon a farm· 
or connected with farming. 

48. This Proclamation may be cited for all purposes as 
the Workmen's Compensation (Accidents and Industrial 
Diseases) Proclamation 1924. 

GOD SAVE THE KING. 

Given under my hand and seal at Windhoek this 
15th day of November, 1924. 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administrato·r. 

,(c) 

heid !m tl-e g~zondheid van werktieden te verzekerea. 
,of IOI}! bngevallen · aan werklieden of het opdoen 
door !left van in de Bijfage verinelde ziekten, te voor-: 
komen~ in<lien die overtreding wilJ.ens en wete!lS of· 
dloor f!:l.~keloze veronachtzami1;1g van de bepalmgen _ 
van ;t~Ilanige wet of regulaties gepleegd was; of 

elke <!fi€!fae handeling of nalating, die doo_r de magis- · 
traat filf.. een gerechtshof, met inachtnemmg: van de 
omst;rnEl'igheden van het ongeval, of de z1ekte als . 
ernstja= en opzettelik wangedrag verklaard motht · 
word~; 

onder "d~r.t~ Proklamatie" begrepen de· Bijlagen en alle 
regulaties i · 

onder "IBfln" verstaan, de gemid<lelde wekelikse ':~r
.d'iensten Vah de werkman bij de werkgever ten tI.Jde 
va!1· het illgeval of d!e zi.ekt_e waardoor ong~_s_ch1kt
he1d of :f dood veromzaakt werd, onversch!lhg of 
het lioon Ii het uur, bij de dag, of bij de maand be
rekend ,ygfat; 

loon wonif berekend- op zodanige wijze dat het nauw
keurigst hef l.vekelikse bedrag, dat de werkman verdiende, 
weergeg~\?~h wordt, doch daarin wordt niet begrepen 
beloning ¥{for overtijd! welke niet gewoonlik gewerkt 
of waarfB€ff geen b1ezondere betaling gemaakt wordt 
of door Elf werkgever aan de werkman betaalde be-
dragen (gt. dekking van biezondere uitgaven die de· 
,,verkman Hit de aard van zijn werk verplicht was te 
maken; 

wanneer tiet lo-on van een werkman vastgesteld is 
naar een ffiaatstaf voor _gecfaan werk, d~n is zijn IO?n 
vo,or d'e !:l:!~-eleinden van _deze Proklamatie, het gem1d
delde vaµ zijn wekelikse verdienste voor een soort
gelijke ai:13tiidl teg-en dezelfde maatstaf van betaling ge• 
durende _ E\111 zo tang mogelik tijdvak _ v66r het on
geval, d9e -I ten hoogste twaalf maanden; 

wanneer ilj . gevolge d:e _korte duur van dienst van d~ 
werkma11. 13ij d'e werkgever het ondoenlik is de ge
middelde \;\iekelikse vetdiensten van de werkman te 
berekenen; cfan wo·rden de gemiddelde wekelikse ver
diensten W mogelik berekend door in aanmerking te 
nemen Witt dezelfde werkman voor s-oortgelijk werk 
tegen d@!elfde betaling bij een andere werkgever_ ge
durende fif onmiddellik aan het on_geval of de z1ekte 
voorafgai!mae twaalf maanden. verd1ende of door ~et 
loo,~ in iHH)inerking te- nemen :dat gedurende de onm1d•: 
delhk aan j!iet ongeval of de ziekte voorafgaande twaalf 
maanden· ti.nor andere werklieden bij de werkgever 
i~ so~rtj@t(jke arbeid' tegen dezeifde betaling ver-
d1end 1s;-

wanneer Qi werkman gelijktijdige dienstkontrakten met· 
twee of f]fieer werkg·evers gesloteni heeft, waarond'er 
hij nu V!Ji5r •een 1verkgever en d:an weer voor een. 
andere We.Jrkgever werkte, wordt zijn· gemiddelde weke• 
likse vefGji'i111Ste berekend alsof zijn loon ond:er al de 
kon1rakt~H verdiend was in dienst van de werkgever voor 
wie hij lll;jii tijde vai1 het ongeluk o.f het opdoen van 
de ziekt1i '\\'erkte; · 

ond~C"jijafliks loon" verstaan het bedrag ~at d~ werk-_ 
marl ge'i:fHtende de twaaU maanden onm1ddelhk vol
gende os 1ae datum van bet ongeval of bet opdoen van. 
de ziekt~ ills loon (roals bierin beschreven) zou hebben 
verdientj1 i!J1dien hiJ aan hetzelfde werk en tegen de
z~lfde b~talling als toen het or,i_geval pla:its vond, of de 
z1ekte q13iedaan werd, had bh1,ven arbe1deo; 

onder 'fwt~rk" verstaan, ,v•erkverrichting _ in of in ver
band lll~E . __ een_ be<J:rijf,_ nijve:heid, bezigheid of open
bare ongt,;i-oemmg. m d1t Geb1ed, doc'h daaronder word": 
~iet ?e~H~pen huishoudelike dienst _ _of . arbeidsvetrich- -
tmg 1n \ftrband! met landbouw tenztJ d:at werk plaats 
heeft in \"erband met mechanies gedreven werktuigen 
of machiHerie; en ond!er "landbouw" verstaan tuin
bouw, '~81/Jvesterij en arbeid op plaatsen of in verband 
met bO~febedrijven. 

48. Deze Jilfoklamatie kan voor alle doeleinden aange
haalcf worden _ j!(§i de Werklieden Schadeloosstelling (Ongevall~ . 
en BedrijfszieJH(!h) Proklamatie 1924. 

gOD BEHOEDE DE KONING. 

Gegeven Hfi,~er miln hand en zegel te Wi~dhoek op deze 
E>de dag van i<:loveni"fler, 1924. 

OIJS. R. HOFMEYR, 

-Administrateur. 
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FIRST SCHEDULE. 

SCALES OF COMPENSATION . ANO !\\ANNER Of 

CALCULA TINO IT. 

I. . The am-0unt of compensation und~f this Proclamation 
shall be-

(a} in the case of temporary·· incapacity for work (which 
shaU mean a temporary inability to· J3erforrn the woTk 
at which the workman was employeg at the time when 
the accident occurred or · the dise9§,f! was contracted 
the payment periodically, at s11ch tlines or at s-uch 
intervals as payment of wages W!!§ . habitually made 
to the injured! or diseased workman immediately pri-or 
to the date when the · accident occuff~d or the disease 
was oontracted of amounts not exce~~ing fifty per cent 
of the wages which the workman w!.is receiving from 
the •employer at the time when th@ accident occurred 
or the disease was contracted. Th!! jfayment shall be 
made as from tne date of the il]elipacity until the 
workman is sufficiently recovered tl1@fefrom to resume 
the work which he was employed! W perform at the 
date when the accident happened Qf Jhe aisease was 
contracted', or work similar theretg but in m, case 
shall the periodical payments be made for a period 
exceeding twelve months after t~@ date when the 
accident happened m the disease was contracted. If 
the incapacity last less than one Wtiek no such com
pensation shall be payable. 

Provided that periodical payments shall not -~~l::!!,ed three pounds 
per week after the expiry of three mo11t~ ' from the date 
when the accid:ent occurred or the disei\§if. was contracted, 
but may !'e i~creased1 above the maximu?l r,aya_ble under this 
Proclamation in respect of temporary 1u!§apac1ty, when the 
workman '".as at th·e date of the accident ,9f disease causing 
the incapacity unde r twenty-one years of 81;te, or when the 
workman though above that age was at flte date of such 
accident or disease earning wages at so ~lnall a rate that 
it would be impossible for him to majnlain himself and 
those dependent upon him on a sum equ<1l lo fifty per cent 
of those wages, in either of which cases tht! magistrate may, 
if. h-e t'hink ht, make an ord·er for periodical payments exceed
ing fifty per cent ·of the wages whkh lHI'! workman was 
earning at the time when the accident 'Occurred o•r the 
disease was contracted, but not excee(jing a payment at 
the rate of those wages or fhi rty shilling& per week, which
ever may be the less ; 

(b) in the case of a permanent incapacif,11 for work--

(i) if the permanent incapacity be Itl!ftial (which shall 
mean a permanent i.nability to · f@.sume the work 
which the workman was emplo:)'@:tl to perform at 
the time · w'hen the accident ·OCCUffli!tf o r the disease 
was oontractetl or work sif!1i_iar tMreto) a sum not 
exceeding the probable deflc1~ncr. ill· his wages for 
three years, consequent on h!S t!Htlinished capacity 
to earn wages at the same rate i!!l he was earning 
at the date when the accident accurred or the 
disease was contracted, but so tirnJ such sum does 
not exceed one half of three yeqf/i wag-es or three 
hundred and seventy-five poumj~1 whichever sum 
may be the less; · 

(ii) if the permanent incapacity be latal a sum not 
exceeding three years wages _at tfle rate o.f wages 
which the workman was earn111:g 1,l the time when 
the accident occurred or the disel!§e was contracted 
or a sum not exceeding seven hUndred and fifty 
pounds whichever sum may be tht! less; 

(iii) if the workman is incapacitateg for more than 
twelve months after the date wllen the accident 
occurred or the disease was contfitted the burden 
shall be upon the employer of !;fio,wing that the 
Incapacity is not permanent: . 

Provided that if the workman was at ti:!@ .date when the 
accident occurred or the _disease was contra~{t!fl, under twenty-
0!1·e year~ of ag;e and 1t . appear that but f.tlr the injury or 
d1s~ase his earning capacity would J?robaglt have increased 
during the three years next succeeding tM date when the 
accident occurred or the disease was contrn1~fed any amount 
under one hundred and fifty-pounds payl!MI'! in respect of 
permanent partial incapacity may be incre,mitt to a sum . not 
-exceeding one hundred and fifty-paunds and ·atly amount under 
three hundred pounds payable i11 respect gf permanent total 
incapacity may be increased to a sum not exceeding three 
hundred pounds; 

(c) where the workman dies from the injury caused by 
the accident or from a scheduled di§~!lse-

(i) if he leave d'ependents wholly d!,!Jlendent upon his 
wages? a sum not ei<ceeding tw@ years wages at 
the rate of wages earned by t~ ,vorkman at the 

EERSTE BIJLAOE. 
TARIEF VAN SCHADEUJOSSTELLINO EN WIJZE VAN 

BEREKENINO .. 
I. Het bedrag van schade1oosstelling ingevoJ:ge deze Pro• 

klamatie is-

(a) in geval van tijdelike arbeidsongeschiktheid (waaronder 
verstaan wordt eetl tijdelike ongeschiktheid om het 
werk te verric'hten, waaraan de werkman ten tijde van 
het -0ngeval of bet opd-oen van de ziekte werkzaam 
was) de periodieke betaling, op zodanige tijden, of 
met zod'anige tussenpozen als het loon van de bezeerde 
of lijdende werkman gewoonlik betaald werd onmid
dellik voor het o ngeval of het opdoen van de ziekte 
van bed'ragen van ten hoogste vijftig percent van het 
loon dat de werkman ten tijde van het ongeval of 
het opd.loeo van de ziekte van de werkgever kreeg. 
De betaling wordt gemaakt van af de datum van de on• 
geschiktheial, t-otdaf de werkman v-oldoende daarv-an 
hersteld is om het werk te ftervatten voor de uit
Yoering waarvan hij ten tijde van het ongeval of het 
opdoen van de ziekte te werk gesteld was oi om soort
gelijk werk te verrichten, docb i"it geen gevat zullen 
pericxtieke betalingen gemaakt worden voor !anger dan 
twaalf ma~nden na datum van het on_geva! of h_et opdoen 
van de z1ekte. Duurt de ongesch1kthe1d minder dan 
een- week dan is geen schadeloossteUing betaall>aar: 

Met d'ien verstande dat periodieke betalingen niet drie pond 
per week zullen te boven gaan na verloop van drie maanden 
na datum van het ongeval of het opdoen van de ziekte <loch 
dat ze boven het in deze Proklamatie vastgestelde maksimum 
voor tijdelike on,geschiktheid kunnen verhoogd worden, wan
n,eer de werkman op de datum van het ong eval of de ziekte 
waardoor de ongeschiktheid veroorzaakt werd onder de leef
tijd van een- en twintig jaar was, of wanner de werkman 
alhoewel boverr die leenijd zijnde, op de datum van het 
ongeval of het opckien van de ziekte zulk een klein loon 
verdiende, dat het hem onmogelik zou zijn zichzelf en de 
van hem afhankelike personen te onderhouden uit een bedrag 
gelijkstaande met vijftig percent van dat loon. In elk van 
die geva11en kan de mag1straat naar goeddunken een order 
maken voor periodieke fietalingen welke vijftig percent van 
het door de werkman ten t ijde van het ongeval of · het op
doen van de ziekte verdie.nde ·loon te bovengaan, doch welke 
niet meer bedragen dan dat loon of dertig snillings per week, 
n-aar gelang welk bedrag het minste is-

(b} in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid-

(i) als de blijvende ongeschiktheid ~edeeltelik is (waar
onckr verstaan wordt een bl1jvende ongeschikt
heid- om het werk waarvoor de werkrnan ten tijde 
van hct ongeval te werk gesteld was of om soort
gelijk werk te verrichten) een bed'rag niet te boven
gaar.de het waarschijnlik tekort in zijn verminderde 
bekwaamheid' om evenveel loon re verdienen als 
hij ten tijde van het ongeval of het opdoen van de 
ziekte verdiende, doch zo, dat die som de heift van 
het loon voor drie jaren of drie honderd en vijf en 
zeventig pond niet te bo,vengaat, naar gelang welk 
bedrag het minsfe is; 

(ii} als de blijvende ongeschiktheid geheel is, een som 
niet le bovengaande drie jaren loon berekend naar 
de maatstaf van het loon dat de werkman ten 
tijde van het ongeval of het opdoen van de ziekte 
verd'iende of e'en bedrag van ten hoogste zeven 
honcferd en vijftig pond, naargelang welk bedrag 
het minste is; 

(iii) als een werkman ongeschikt is voor meer dan twaalf 
maanden na datum van het ongeval of het opdoen 
van de ziekte rust de bewijslast, dat de ongeschikt
heid niet blijvend is, op de werkgever; _ 

Met di~n verslande dat indien de werkman ten tijde van 
het ongeval of het opdoen van de ziekte onder de leeftijd 
van een SJ! twintig jaren was, en het blijkt dat hij, ware 
het niet voor bet letsel of de ziekte, gedurende de drie on
middellik op de ·datum van het · on&.eval of het opdoen- van 
de ziekte volgende'· jaren waarsch1jnlik op een verhoging 
van loon rou kunnen gerekend hebben-, een bed-rag van 
onder de honderd en vijftig pond betaalbaar voor bliJvende 
gedeelt-elike ongeschiktheid v-ermeerderd kan word-en tot een 
som van ten hoo~ste honderd en vijftig pond en een bedrag 
van onder de dne honderd pond betaalbaar voor blijvende 
gehcle ongeschiktheid venneerderd kan w-nrden tot ten 
hoogste d rie honderil pond; 

(c) wanneer <l'e werkman ste_rft ten gevolge van het letsel 
veroorzaakt door het ongeval '!,)f tengevolge van een in 
de Bijlage vermelde zielde- · 
(i) indien hij van zijn loon geheel afhankelike per• 

sonen achterlaat ~.en bedrag niet te bovengaande 
hvee jaar 1ooll' berekend naar het loon door d-e werk-
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time when the accident occurred or the disease 
was contracted; 

(ii) if he do not leave any such dependents wholly 
dependent, but leave any dependents in part de
pendent on his wages, a sum not exceeding three 
times the amount or value of the benefits received 
by such dependents from the workman during the 
twelve months immediately preceding the date when 
the accidernt occurred ur th€. disease was contracted 
or which would hut for the death or incapacity 
caused by the accident or disease have been reason
ably -expected to be received by suc:h dependents 
from the workman out of his wages d'uring the 
twelve m•onths immediately succeeding the date 
when the accident occurred or the disease was 
contracted, whichever can be best calculated to give 
the amount or value of the benefits; 

(iii) if he leave no dependents, the reasonable expenses 
of the medical attendance upon 'him d1uring his last 
illness by the accident or disease and the expenses 
,of his burial, not exceeding the sum of forty pounds; 

Provided that the empl·oy,er shall not be liable to pay in all 
as oompensati-on for the death o-f a workman more than 
five hundred pounds or two years' wages of the deceased 
workman whichever may be fhe less. 

II. The aggregate amount of any periodical payment~ 
mact,e under this Proclamation shall be deducted from the 
compensation payable in respect of permanent incapacity, total 
or partial. · 

III. In fixing the amount of any compensation the magis
trate may have regard to any payment, allowance or benefits 
which the workman may have received from the employer 
after the date when the acddent occurre<l or the disease was 
oontracted. 

IV. If the workman, has already received or is entitled 
to receive under order o r agreement a sum in satisfaction or 
otherwise of his claim for incapacity, but subsequently dies 
from the injury or disease which incapacitated him--

(a) the dependents of the workman shall be entitled to 
recover the amount of the difierence (if any) between 
the sum paid or due as aforesaid to the workman in 
respect of the incapacity to th-e workman in, respect of 
the incapacity and the sum payable as aforesaid to the 
dependents in respect of the workman's death; 

(b) hut the employer shall not he liable to pay in the 
aggregate to the dependents in respect of the death 
of the workman an amount greater than such difference. 

V. If a workman receive compensation on the ground 
of a permanent incapacity for work, and such compensation 
is based on a diminished capacity to earn wages, then in
the event -0f a further accident or disease causing incapacity 
or death happening to fhe wo,rkman he shall not in any claim 
for compensatton (unless he was at the time of the previous 
accident o-r disease under twenty-one years of age) be 
deemed to be earning wages in excess of the diminished 
capacity to earn wages which was taken as a basis in 
arriving at the amount of compensation payable in respect 
of the previous accict•ent or disease. 

VI. In no· event shall a workman be entitled to recover 
on the ground of permanent incapacity, whether upon an 
order or by agreement, more than the sum of seven hundred 
and fifty-pounds or three years' wages (whichever may be 
less) at the rate earned· by him when the permanent in
capacity first occurred, whether such amount is payable 
as the result of more than •one accident or disease to the 
workman is payable by more than -one employer. When a 
workman has recovered and been paid the said amount of 
seven hundred and fifty-pounds or three years' wages (which
ever may be less) neither he nor his dependents shall have 
the right to recover any further compensation under this 
Proclamation in respect of any further accident happening t,o 
him -or disease bei·ng contracted by him. 

VII. In fixing the amount of compensation to a work
man or his dependents if it appear-

(a) that the injured, diseased or deceased workman is or 
was a member of a benefit society, sick fund organ• 
ization or club (hereinafter described as a ''society"); 
and 

(b) that there has been or is to be paid by the society 
to the workman or his dependents an allowance or 
gratuity in respect of any illness absence from work, 
incapacity for work or death; and 

man te1il tijde van het ongeval of het opdoen van 
de zie~j,e verdiend; 

(ii) indien hij geen zo geheel van hem afhankelike 
personc11, dioch gedeeltelik van zijn loon afhankelike 
persone1± ac:'hterlaat, een bedrag van niet meer dan 
d_riema~11 het bedrag of de waarde van de onder
steunin~' door zodanige van de wcrkman afhankeli_ke 
persone]'i van hem ontvangen gedurende d~ o·n_m1d
dellik ;!ilJJ het ongeval of het opdoen van die ziekte 
voorafg)ande twaalf · maanden of welke, ware het 
niet vgpr de dood of de ongeschiktheid door het 
ongeval of die ziekte veworzaakt, rectelikerwijs 
dioor z~idanige afhankelike personen van de wetk
man uj I zijn· loon verwacht had: kunnen warden 
gedurel]'de de onmiddellik op het ongevaJ of het 
opdioe11 van de ziekte volgende twaalf maanden 
naar gelang welk bedrag het nauwkeur!gst het 
bedrag· -of de waarde van de ondersteumng aan• 
geeft; 

(iii) indien tlij geen van hem afhankelike personen acht_er
laat, dB iJ, de redelike uitgaven voor geneeskund1ge 
behandfling gedurende zijn laatste ziekje veroorzaa_kt 
door :~ et 011.geval of de ziekte en de begrafems
kosten- ,·eertig pond niet te bovengaande. 

Met <lien verstar!de <lat de werkgever niet aansprakelik is 
in het geheel me(fr schadeloosstelling te betalen voor. de dood 
van een werkmari, d!an vijf honderd pond of twee J~ar lD<?n 
van, de overleden: werkman naar gelang wat het mmste JS. 

II. Het gez:imenlike bedrag van periodieke betalingen 
die ingevolge di'.fe Proklamatie gemaakt zijn, wordt van de 
voor blijvende g: ~'hele of ge<leeltelike ongeschiktheid le be
talen schadeloos~ !tiling afgetrokken. 

Ill, Bij het. vaststellen van het bedrag van schadeloos• 
stelling kan de. ~· a··.gistraat in aanmerking nemen elke betaling, 
toelage of voor. eel die of dat de werkman na datum van 
het ongeval ot ,!let opdoen van de ziekte van de werkgever 
mocht ontvangen hebben. 

IV. lndien 1Ie werkman alreeds een bedrag ontvangen 
heeH of ingevolg:e een order of overeenkomst daartoe gerech
tigd is ter voldtl,ening ,of anderzins van zijn vordering voor 
ongeschiktheid, ~loch later ingev-olge van het lets-el of de 
ziekte waardioor He ongeschiktheid veroorzaakt werd, sterft-

(a) hebben dt van hem afhankelike personen recht het 
verschil (:ils dat -er is), te ontvangen tussen het aan d-e 
werkman \\,egens de ongeschiktheid betaalde of als voor
meld versc!iuldigde bedrag en het aan de afhankelike per• 
sonen als voormdd wegens de dood van de werkman 
te betalen , bedrag; . . 

(b) doch zal (I.I': patroon alles te zamen voor die dood met 
door de afriankelike person~n aanges_proken kunnen wor• 
den voor jineer dan zodantg versch1I. 

V. lndien e}n werkman schadeloosstelling ontvangt voor 
b1ijvende arbeid~ tmgeschiktheid en de schadeloosstelling ge
baseerd is op een verminderde geschiktheid om loon te 
verdienen, en hem een antler, ongeschiktheid of de dood 
veroorzakend oqg·eval of -een andere ziekte treft, dan zal 
hij, tenzij hij IHt tijde van het vorige ongeval of van de 
vorigc ziekte 01tiler de leeftijd van een en twintig jaar was, 
ing·eval van eqi vordlering voor schadeloosstelling, geacht 
warden ni,et mcfr Icion te verdienen dan de verminderde ge• 
schiktheid -om l9en te verdienen, die aangenomen werd voor 
de berekening v,iln het bedrag van de te betalen schadeloos
stelling· ten ~--opi1

1~hte van het vorige ongeval of de vorige 
ziekte. 

VI. In gee1'l geval is een werkrnan gerechtigd, hetzij 
krachtens een of'tler ,of ingevotg_e overeenkomst, om op grand 
van blijvende y!igeschiktheid meer d~n de som van zeven 
honderd en vijfijg- pond of drie jaren loon (naar gelang welk 
bedrag het mins1! is) herekend naar het ioon dat hij verdiende 
to-en de blijven·g\, ongeschiktheid voor bet eerst plaats \'ond, 
te verkrijgen, q1jverschillig of dat bedrag hetaald wordt ten 
gevolge van mefr dan een aan de werkman overkomen o nge
val of ziekte of door meer dan een werkgever betaald moet 
warden. Wannqlr aan een werkman gezegd maksimum bedrag 
van zeven hon~1!ierd en vijftig pond toegewezen is of drie 
jaren loon (naa{gelang welk bedrag het minst is) en dat aan 
hem uitgekeerd is, heeft noch hij noch een van de van 
hem afhankelike personen recht tot verd'ere schadeloosstelling 
ingevolg-e deze · Proklamatie in geval hem een verder onge
val of verdere flekte overkomt. 

VII. lrndieIJ hij het vaststellen van het bedrag van scha~e-, 
looss telling aan een werkman, of aan de van hem afhankehke 
personen blijkt:. - _ . 

(a) dat de qheerde, zi-eke of overleden werkman hd i~ 
of was v1in . een hulpvereniging, zi~k!onds inrichting ot 
klub-(hii: t·na genoemd een veremgwg); en , 

(b) dat de v~ i·enigin~ aan de werkman of d-e van hem at
hankelih person:en een toelage of gratifikatie wat he
treft de 1\en of andere ziekte, afwezigheid van werk, 
arbeidsonffeschiktheid of het overlifden betaald heeft of 
nog moet betalen; en 
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(c) that the - employer is a contributor tfi _. these funds of 

the society out of which such aUow~ilce or gr,1tuity 
has been or is to be paid-

there shall be deducted from the amount of compensation 
a sum which represents the emptoyer's conlribution towards 
the sum paid or to be paid to th~- workma11 t:lr his dependents 
from the society in the circumst~:nces afo,fcliiaid. _ 

If in the circumstances aboye descrih!c'tl it appear that 
the sum which represents the ernpkiyer•~ contribution to
wards any sum paid or to be paid by <t!{Y s·ociety to an 
injured -or diseased workman or his depengients is in excess 
of the amount of compensation that the em5loyer would have 
been ordered to pay, no o rder for payme111 of compensati-ou 
shall be made. 

SECOND SCHEDULE. 

I 

Description of Disease: I 

Cyanide ras h 

Lead poisoning o r its seq11elae 

Mercury poisoning or its 
sequelae. 

No. 28 o f 1924.) 

Descripti9 fl of Work: 

The h andlinrr of cyanide or 
any work 1fi volving the use 
of cyanid e. 

The 'handlin·g o f lead o r its 
preparatio!i§ ;-or compounds 
or any wgfk involving , the 
nse of l~iid or its pre
parations tii' compound's. 

Any work h i.folvlng the use 
of mercuqr _ -or its pre;iara• 
tions or f-t! fnpounds. 

WH EREAS it is desirable to make wovision for the 
befter p rotection ·of childr en and for the 1~J-e vention o f de
s titution and for t h·e relief of wives and fanii.lies left dest ituf:e 
and to facilitate the enforcement in t he Teii'itory of mainten
ance orders made in His Majesty's Do-mi1ifrh1s · o-r in British 
protecto rates o r in British Manda tory teqit-ories and vice 
ve rsa ; 

NOW THEREFORE, under and by virHk of the powers 
in me vested, I d o hereby proclaim, decla re iind make known 
as follo ws :-· 

CHAPTER I. 

l. Every person being able wholly or !n ,parr to mainta in 
himself or herself, or his o r her family, by work or by 
other lawful means, and wilfully refusing cir- ilegleding- so, to 
do, by which refusal o r neglect h e or s:he iir any of his (J r 
her family whom he o r she may be legally t16 und tc; maintain 
shall h ave become dest itute, sh all be gujltv of an o ffence, 
3r:d upo-n conviction th e reof before any l)l~:gistrate shall be 
liable to a fin e 11ot exceeding twenty-f i1t p oun<ls or in 
default Df payment thereof to imprisonment \\'ith or withou1 
hard labour for any period not exceeding fhfee month s. 

2. When any husband unla\\'fully des t' rls his wik or 
neglects to provide her \\' ith adequate 111eans o f ,,uppo1i 
or when a father deserts any child , being UHUer six teen years 
of ag e, or neglects to p rovide it \\'ith ag;~quate means of 
s upport, if comp laint thereof be made on 9 1:1th to the magis 
t rate of fhe d'istrict in· which such wife or- ,m ch child shall 
respectively r esid'e, by the wife or by any reputable person 
on h e r behalf, o r in cas.e of the child, l:lr the mother or 
any reputable person, such magistrate m_ay is,me his summons 
to such husband or fa ther t-o show cause \' 'i\ v he should not 
support h is wife or child ; and in case;, o·f. clesertion, where 
s uch husband or fa th er is absent from mis Territoi-y, the 
magistrate may direct s ervice of the summbns to be made 
by publication thereof in the O _a z et t e g[' in some news
paper circula ti ng at any place where suc!J . magistrate shall 
h ave reason to believe that such hushanq: br father resides 
O f is. 

A married woman or child sha ll be· d eenied to have heen 
deserted within the meaning of this C haptn_ w hen s uch wife 
or child is living apart from her husband o r its father becanse 
of repeated assaults or other acts of cnielty or because 
he is an habitual drunkard o r because @f bis refusal o r 
neglect without s ufficient cause to supply ~tlch wife or child 
with food · and o ther necessaries of life wh@h able so to do. 

(c) <la\ ~e werkgever bijdraagt tot de fonds en van de ver
emgrng waamit een dergelijke toelage of gratifikatie 
hetaald wordt, of moet worden, 

·word! van het bedrag van de schadeloosstelling cen som ge
kort welke de bijdrage van de werkg eve-r weerg eeft tot de 
onder de voormelde omstandigheden door de vereniging aan 
de werkman o f de van hem afhankelike personen be taalde 
of le betalen som. 

Ind ien, in de hierbo\'en b eschreven ,omstandig heden, blijkt 
dat het bedrag, dat de biJdrag e van d e werkgever weerg eeft 
tot cl~ door een verenig mg aan een g etroffen of lijdende 
werkman of de van h em afhankelike personen betaalde of 
te betalen som, het bed'rag dat de werkgever gelast zou zijn 
te b etalen, te boven g aat, d an wordt geen order voor be
taling vau schad'eloosstelling gemaakt. 

TWEDE BIJLAGE. 

Omschrijving van Ziekle 

Cyanide uitslag: 

Loodverg ifting of de g evol-
gen daarvan: ! 

Kwikvergifting of de gevol
g en daarvan: 
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O mschrijving \'an Werk 

Het hanle ren van cvanide of 
elk werk het gebruik \'an 
cyanide omvattend. 

I-let gebruik van lood of zijn 
preparaten of samenstelling en 
,of elk werk het gebruik om
vattend van lood o-f zijn pre
pa ralen of samenste!ling en. 

Elk w-erk het gebruik omvat
iend van kwikzilver of zijn 
preparaten of samenste l
lingen. 

NAD EMAAL h e t wenselik is vo orziening te maken voor 
de bete re beschermi,ng van kinderen en voor de verhinde ring 
yan nooddruft en voor hulpverleni-ng aan gehuwde vrouwen 
en gezinnen die nood<lruftig zijn alsook voor het verge
makkeliken van de toepassing in d it Gebied van vonnissen tot 
betaling van onderhoud ui tgevaardigd in de Dominiums van 
Zijn Majestei t o f in Britse Protektoraten of in Britse '-.fan
daatgebieden of v i c e v e r s a : 

ZO IS H ET, dat ik, onder en k rachtens de macht mij 
verleend, hterbij proklameer, verklaar e-n bekend maak als 
volg t:-

HOOFDSTUK I. 

1. Een ieder, die zichzelf o f haa rzelf o f zijn of haar 
gezin door te werken of o p andere wettige wijze geheel of 
gedeeltelik kan ond erhouden en opzettelik weigert of nalaat 
rnlks te doen, met het gevolg da t d oor zulke weigering of 
zodanig Yerzuim h ij of zij o f enig lid van zijn o i haar gezin, 
hetwelk hij u f zij door wet verplicht is te o nderhoudcn, nood
drnftig is geworden, is sclmldig aan een overtreding en is, 
bij sc!mldigbeyinding door een mag istraat, ond erhevig aan 
een b.oete ,·ijf-en-twiniig pond nict le boven gaande en ing eval 
\'an w:mbetaling aan gevangenisstraf; met of zo-nder hardc ar
beid, voor een tijdpe rk drie maanden niet te boven gaande. 

'.! . Wanneer -enige echtgenoot zijn echtR;enote onwettigiik 
\'erlaat of ,·errnimt haar met V1o!doende middelen voor haar 
leven;;onderhoud te \'Oo rzien, of wanneer een vader enig k ind 
onder de ouderdom van zesHen jaren verlaat of het verzuimt 
het met Yoldoende midd elen vo-or zijn on<lerhoud t e voorzien 
en door de echtg enote of een persoon van naam o nder ede 
een klachte daarover ingeleverd wordt aan <le magistraat van 
het distrikt in welk zodanige echtgenote of zodanig kind 
woonachtig . is, kan zodanige mag istraat zijn dagvaardlng aan 
zodanige echtgenoot of vader uitreiken en van hem vereisen 
om redenen aan te geven waa rom h ij niet zijn echtgenot e 
of kind moet onderhouden; en in gevailen van verlating, waar 
zodanige ech tg enoot of vader uit dit Gebied ahvezig is, kan 
de magist raat gelasten dat d icning van de dagvaarding ge
maak{ meet w-orden door publikatie daarvan in de O f f i c i e [ e 
Koc r a n t of in een koerant, d ie op enige plaats in omloop 
is waar de mag istraat rede h eeft te gel-oven dat zodanige echt
genoot of vader woo-n:ichtig is of zich bevindt 

[ en g ch uwde vrouw oi een kind word! beschou wd te zijn 
ve rlakn i11 d e beteken-is van dit 1-Ioofdstuk, iitdien zodanige 
Yrouv,· o f zodanig kind afgezonderd van haar man of zijn vader 
leeft, vanwcge herhaalde aanranding of andere w reedhedcn 
o f omdat h ij naar gewoonte ecn d ronkaard is of omdat hij 
weigcrt of Yerzuimt, :zonder vol-doende reden zijn echtg enote 
of kind va:-1 kost en de anct·ere benodig dheden van bet levens
onde1·h.oud tc v-oorzien alhoewel in staat zijn de zulks te doen. 
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3. (i) Upon the day appointed fat the hearing and upon 
proof of the service of the summons, whether the defe11dant 
be then present or not, such magistrate shall inquire into 
the matter of the complaint; and if he be satisfied that the 
wife •or child as the case may be is in fact without adequate 
means ·of support, such magistrate shall, unless the defendant 
prove that h·e is unable to. maintain her or it or to contribute 
to her or its maintenance make an order, in writing, d~reding 
him to pay either weekly or monthly at the magistrate's 
discretion and to such pernon or in such manner for her or 
its use as such magistrate may think fit, such reasonabte 
sum or allowance as he shall' consider proper. In the event 
of an ,order including maintenance in respect of any child or 
children the magistrate shall specify thereon the amounts 
payable to the wife and to the child or each of the c~ildren 
respectively. Every such an ord'er shall have the effect of 
an ordinary judgment of the said court 

(2) The magistrate by whom an order for payment has 
been made or any other ma~istrate sitting in his stead shall 
have power from time to time to vary the· order on the 
application either of the person against whom or in whose 
favour it was made upon proof that the means of the party 
against whom it was made have altered in amount since 
the making of the original order or any subsequent order 
varying it. 

(3) The magistrate may discharge any such order as 
aforesaid on its being pl'OYed to his satisfaction that there 
are no 'longer any reasons for the order reJJlaining in force. 

4. A public prosecutor or any member of the South West 
Africa Police may be required' by the magistrate to appear 
for the ·complainant . to conduct an v proceedings instituted 
under Sections two and th re e hereof. 

5. (1) If any person who has the custody, charge or 
care of any child• wilfully assaults, illtreats, neglects, abandons 
or exposes such child or permits ,ar causes or procures such 
child to be assaulted, illtreated, neglected, abandoned or 
exposed in a manner likely to- cause such child unnecessary 
suffering or injury to its health (including injury ta or losg 
of sight ur hearing or limb or organ of the body and an1y. 
mental derangement) that person shall be guilty of an offence 
and shall be liable on conviction to a fine not exceeding 
one hundred pounds or in default of payment to impris-0n• 
ment for a period not exceeding twelve months, or to such 
imprisonment without the opHon of a fine or to both snch 
fine and such imprisonment; and for the purpo-ses of this 
section a parent or other person legally liable to maintain a 
child shall be deemed to have neglected it in a manner 
likely to cause injury to its health if he fails to pro-.idc 
adequate f.ood, dothing·, medical aid or lodging for the child: 
Provided that no person shall be guilty of an affence under 
this section by reason of failure to provid!e adequate food, 
clothing, medical aid or lodging for a child' if 1t shall be 
proved that such failure was due to lack of means and that 
such lack ,of means was not due to idleness or miscanduct 
on the part of the person charged. 

(2) A person may be convicted of an offence under this 
section notwithstanding that actual suffering or injury ta 
health or the likelihood of such suffering or injury to 
health was ,obviated by. the action -of another person. 

(3) A person may be 'convicted of an oHence under fhis 
section. notwithstanding · the death of the child in resp-ect 
of whom the offence is committed1• 

(4) U~n the trial of any person charged! with the culp
able homicide of a child of whom he had fhe custody, charge 
or care it shall be lawful for the court if satisfied1 that the 
accused is guilty of arr offence under this section, in respect 
of such child, to find the accused guilty of such offence, instead 
of the O•ffence charged and instead of the common law crime 
of assault. 

(5) If it is pmved that a person c·onvicted under this 
section was directly or indirectly interested in any sum of 
money accruing or payable in the event of the death of the 
child and had knowledge that such sum of money was accruing 
or becoming payable, then in the case of a conviction the 
court may in its discretion either increase the amobnt of the 
fine under this section so that the fine does not exceed two 
hundred pounds, or in lieu of awarding any other penalty 
under this section, sentence the person to imprisonment with 
hard labour for a period not exceeding five years. 

(6) A person shall be deemed to be directly or indirectly 
interested in a sum of money 'Under this section if he has 
any share in or any benefit from the payment of that money 
though he is not a person to whom it is · 1egally payable. 

3. (1) 011 de dag vastgesteld voor het verhoor en bij 
bewijs van di@fiing van de dagvaarding, afgezien of de ver
weerder aldaq tegenwoordig is of niet, moet de magistraat 
o~derzoek. d~e.f! in het onderwerp van de kl~chte; en indien 
h11 overtu1g~ 111 <lat de echtgenote of het kmd, al naar ge
lang, werkehk ionder de middelen van onderhoud is, moet 
Z?da~ige ma~_i§traat, tenzij de verweerder bewijst dat hii 
met m staat I§ haar of het te ondernauden of tot haar of 
zijn onder_houg _ b~j te drag;en, _een schrift~lik bevel uitvaardigen 
hem gelasten(je of wekehks of maan<lehks, naar goeddunken 
v~1_1 de magi&itaat, aan zodanige persoon of op zodanige 
w112e voar h;rnr of zijn gebruik zodanig redelik bedrag of 
toelage t~ ':rnlalen als hij moge goeddun~en. lngeyal ':an 
een V!)nnts _ m§ltiitende onderhoud ten aanz1en van emg kmd 
of emge kmq~ren, moet de magistraat daarin de bedragen 
aangeven. we\ke aan de echtgenote en het kind of elkeen 
van de kmdernn, respektievelik, te betalen zijn. leder 2;odanig 
bevel zal de kracht hebben van een gewaon vonms van 
vermeld hof. 

(2) De f!Higistraat door die een bevet voor betal1ng ge
maakt werd 9t enige andere magistraat die in zijn plaats 
optreedt, heeft de macht het bevel van tijd tot tijd te ver
anderen ap ar,~likatie van de persoon te~en. wie of ten gunste 
waarvan het l:l@vel uitgevaard1gd werd, md1en bewezen wordt 
<lat h~t verm0;· en van. de partij tegen wie het bevel gemaakt 
werd m bedr~ e is veranderd sedert het oorspronkelike beve-1 
gemaakt wer_; ,of sedert een d·aarna gemaakt veranderend 
bevel. 

. (3) De lfVigistraat kan enig wdanig bevel opheffen in
d1~1u het tot :t,!jh overtuiging bewezen wordt dat er niet !anger 
emge redenen voor het in kracht blijven daarva,n bestaan . 

. 4. Ee:1. ~Ublieke vervoiger of enig lid van de Zuidwest 
~fnka Pohtie kan door de magistraat gelast worden voor de 
e1s~r o~ te tre.tfen om enig geding onder artikels t w e e en 
d r I e hiervan te leiden. 
. . 5. (1) lneiien een persoon, die de bewaring, het 1!oe

z1~h_t of de ~org van een kind heeft, zodanig kind moed
w1lhg aanrang!; mishandelt, verwaarloost, verlaat o.f bloot
s!elt of t>oela1iJ of de oorzaak of het middel is, dat zodanig 
kmd aangeramJt, mishandeld, verwaarlaosd, verlaten of bloot
gestel<l' word:t . op een wijze, die blijkbaar onnodig lijden of 
schadc aan _ Z!Jh gezondheid ve~oorzaken zal (insluitende schade 
aan of ve_rlie§ van het gezicht of het gehoor of lid of orgaan 
:·~n, het b~ha,ilm en ~insverbijste~ing) __ is die persoon .schuldig 
aan een m1sQ'aad en JS onderheV!g, b11 schuld1gverklanng, aan 
een _bo·ete h~mderd pond niet te bovengaande of bij wan~ 
betalmg, a~\! gevangenisst raf met of zonder harde arbeid 
voor een llJQifjerk, twaalf maanden niet te bovengaande of 
aan zu]ke gevangenisstraf, zondier de keuze van een boete of 
aan be1de ~ulke boete en g evangenisstraf; en voor de doelein
den . van d1t il!-tiket wordt een ouder of andere persoon, die 
wethg veranhl-'oordelik is, een kind te onderhouden, geacht 
bet v~_rwaarl@§sd te hebben op eeru wijz·e blijkbaar schade 
a~n z1Jn gezg!Jdheid te veroorzaken, ind'ien hij verzuimt bet 
kmd met gHioegzaam voedsel, kleding, mediese bulp, of 
herberg te V§orzien ind:ien het bewezen wordt dat zulk ver• 
zuim t~ wijten is aa~. gebrek van mid(l-elen en dat zulk gebrek 
aatt m1ddelen hiet aan traagheid of wangedrag aan de zijde 
van de besclrnlctigde persoon te wijten was. 

. (2). Een persoon kan wegens een overtreding ingevolge 
d1t ar!1ke~. s~[htldig verklaard worden, niettegenstaande <lat 
w~rkelrk hJd~.-. fl ~f s~hade aan ge1:ondheid of de ~aarschijnlik
he1d v_an zo\'Jantg hJden of schade aan gezondhe1d, door de 
handelmg v;in een andere persoon vo-0rk•omen was. 

(3) . Een persoon kan ingevolge dit artikel wegens een 
overtredmg &thu!dig verklaard worden, niettegenstaande de 
do~d v~n hej lcind, ten opzichte waarvan de overtreding ge
schied· 1s. 

(4) Bij lie-t verhoor van, een persoon beschuldigd wegens 
stra~baar man§tag van een ki'nd waarover hij de bewaring, 
to~z1ch_t of Z§fg hadi, is het 'hof gerechtigd, indien het over
~mgd JS dat . ge besdmldigde schuldig is aan een overtreding 
mgev~lge dt! artik-el ten opzichte van zUlk kind, de be
schuld1gde a,m zulke overt reding schuldig te vinden in plaats 
van aan de @vertreding waarvan hij beschuldigd is en in de 
plaats van <l@ gemenerecht-overtreding van aanranding. 

. (5). Indi~fl het bevonden wo·rd, dat een pers·oon, ingevolge 
dlt arhkel §~huldig verklaard, direkt of indirekt belang in 
een som gelgj§ had, taekomende of betaalbaar inge\'al van de 
dood van het kind en kennis droeg <lat zodanige som gelds 
toekwam ·of l:ietaalbaar was, dan, ingeval van een schuldig
ve~klam,1g kali het hof naar zijn goeddunken ingevolge dit 
arbkel of het_ be<lrag van de boete verhogen, zodat de boete 
twee honde~g niet te bovengaat, 6f in plaats van enig an
dere straf lfl_gev-ol'ge dit artikel op te leggen, de persoon 
!ot geyangem§straf met harde arbeid v·oor een tijdperk vijf 
iaar met te bove~gaa!);de vonnissen. 
. (6) lemaiid wordt --lieschouwd direkt of indirekt belang 
rn een som_ ijelds inge'tDlge dit artikel te hebben, indien hi1 
een aandeel 11.ee!t in of voordeel trekt uit de betaling van 
dat geld, '\! is hij niet een persoon, aan wien het wettig 
betaal'baar 1~, 
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(7) A copy o.f a policy of i111:mfance certified by an 
officer. m agent of the insurance corimi!fly granting the policy 
f.o be a true copy shall in any proce~glijgs 'Under this section 
be p r i m a f a c i ,e evidience that th~ el'iild therein stated to 
be insured has been fa fact so insurn~1 and that the person 
in• whose favour the policy h!i.~ been . granted! is the person · 
to who!11 the money thereby ft1SUredo !§ legally payable. 

(8) for the purposes of 'this ~~~!ion-

(a) child means a person under thll, age of sixteen years; 

(b) any person who is the p-.uen:t 8f- legal guardian of a 
child or who is ·legally liable ~@ inainfain a child shall 
be presumed to have the cust•f:ldY of the child and as 
between father and' mother thf father shall not be 
deemed to hav,e ceased to have ·ttle custody of the child 
by reason only that he has de§@fled or otherwise <loes 
•not reside with· th•e· mothe_r ang Ehild; and any 1,erson 
to whose charge a childi 1s cqmJbitted by any perso11 
who has the cust<Xiy o·f the ghJ!tl shall be presumed 
to 'have charge of the child; anq ilil.Y. other person having 
actual possessioll or control of <! ffiild shall be presumed 
to have the· care of the child. 

o. (1) . No order for the paym!:l!ft of any sum by the 
husband shall be made in favour of i,l wife who is proved 
to . have committed adultery unless the adultery has been 
oondon·ed. Any order for payment may be discharged' in respect 
of the wife by the magistrate by wh~!II the order was made 
or by the magistrate sitting in his slead upon proof that 
the wife has since the making thereof b@en_guilty of adultery. 

(2) In case i~ is held by t!1e _maijistfafg that ad~ltery has 
been proved the Judgment or frndmg ~nail not be evidence, of 
the adultery except for th_e p:urpos~ ijf proceedings unde·r 
Chapter I of this Proclamation. 

7. It shall be competent fo·r i!JiY husband or father 
against whom judgment shall have §~~n given during his 
absence from this Territory, within t\f·o months after his 
return to this Territory, and! having ntttite of such judgment 
to take out the Sltmmons of the court falling upon the com
plainant in the original suit or the PHg~n for whose benefit 
the order was made to show cause wh.y the order or authority 
as ~foresaid, shall not be cancellt;d, '1111El if, upon such re
hearing he shall prove «> the sat1sf<1Etl~ll of the court that 
he. did not absent himself from this 'Feffitory for the purpose 
of avoiding the service of the SUll}mO-fl§, tlte case shall be re
ope11cd and thereafter proceed as 1f h~ l\ait appeared upon the 
original summons. 

_8. All . cases tried under this_ ~haf!~er may at the dis• 
crehon of the mag1str!ite be heard m ~flvate. 

9. Any order made by any magistrnle under this Chapter 
may be duly certified without fee by §tlth: magistrate under 
his hand and transmitted to any othn magistrate in whose 
district the defendant may at any tim@ ot from time to time 
reside or be, and shall on receipt be @!Hlorsed by such last
mentioned magistrate and shall t~ere!JR!:ih J:>~ put into force 
and have s uch effect as though 1t hijg ongmally been pro
nounced by him, subject always to t!i@ prnvision<., of section 
s e Ve IL 

10. Any sentence passed or order m~tle by any magistrate 
in terms of this Chapter shall be subject tb appeal to the High 
Court o f South West Africa. 

ll. The rules of the magistrate&' courts in regard to 
any sale in execution: of fhe ordinary pfetess of such courts, 
or in rega~d to appeals from ~uch CO'Url§1 §~all apply ·mu tat i_ s 
m u t a n d I s to any sale directed or ~fipeal prosecuted rn 
pursua,nce of this Chapter. 

CHAPTER 11. 

12. The p•rovisions of ,this Char.ii@f shall apply in re
spect of-

fa) any part of the United) Kingdon1 i 
(b) any part of His Majesty's: dominj91H; outside the U11ited 

Kingdom; · 

(c) any territory under the protectir:m ·of His Majesty; 

(d) any territory in respect of whii;h . a mandate is being 
exercised by the Government &f any part of His 
Majesty's dominions, · 

whenever the Administrator has decl9f~!i by notice in the 
Gazette that in such part of the U!ilted· Kingdom or in 
such part -of His Majesty's dlominion§ Br in: sucb territory 
(as the case may be) there iJ in- forg@ .~ law providing for 
the enforcement t herem of mamtenance ijf{l:ers made by courts 
of this Territory; and the Administratqr shall i111 such notice 

(7) Een k•opie van een verzekeringspolis door een be• 
ambte of agent van: een verzekeringsmaatschappij gecertifi
ceerd, de polis erkennettde als een ware kop1e, is in een 
rechtsgeding ingevolge dit artikel prim a fa c i e bewijs, 
dat net kind daarin- vermeld verzekerd te zijn, inderdaad al7Jo 
verzekerd is, en ~at de persoon ten· gimste van wie de· p<>1is 
verleencl wordt, de persoo-n: is , aan wie bet geld daardoor ver
zekerd, wettig betaalbaar is. 

(8) V·oor de doeleinden van, dit artikel-
(a) betelc,ent kind een persoon beneden de ouderdom van 

zestien jaren; 
(iu wordt een perooon, d-ie de ouder of wettige voogd' is van 

een 'kind, of die wettig verantwoordelik is een kind 
tc onderhouden, verondersteld de bewaring van bet 
kind te hebben; en als tussen vader en moeiier, wordt 
de vader .niet besdtouwd opgehouden te hebben. de be
waring van· bet kind! te hebben, om red:en slechts dat 
hij de mo,eder en, het kind verlaten heeft of ande rszins 
niet met he111 woont; en enige persoon, aan wiens zorg 
een ki_nd door een p~rsoon toevertrouwd wordt, die d_e 
bewanng van het kmdl heeft, wordt verondersteld de 
zorg van het kind te hebben; en enig andere persOOIII, 
die het werkelik bezit of behe•er van een, kind heeft, 
wordt verondersteld de rorg van bet kind te hebben. 

6. (1) Geen bevel voor de betaling van• enig bedrag 
door de echtgenoot wordt ten gunste van een· echtgenote ge
maakt, van wie het hewezen wordt dat zij overspef iepkegd· 
heeft, hetrij dat het overspef vergeven werd. Entg bevel 
,voor betalin« kan door de magistraat opg-eheven woroen, die 
zodanig bev~ uitvaardigde, o•f <loor de magistraat die in zijn 
plaats optreedt, bij bewijs dat de echtgenote sedert uitvaardi
ging van bet bevel haar schuldig gemaakt heeft aan overspel. 

(2) lngeval het door de ma~istraat gevonden wordt dat 
overspel bewezen is, kan :llod'amge uitspraak niet gebruikt 
worden als getuigenis van het overspel behalve roor de doeleirr
den van rei:htsstappen ingevotge Hoofdstuk I van deze Pro
klamatie. 

7. Enige edltgenoot of vader, al qaar gelang, tegen wic 
gedurende zijn afwezi21,eid . uit dit Oebied vonnis gegev'.~ 
werd, heeft bet recht bmnen twee maanden na z11n 
terugkomst in dit Gebied en nadat hij kennis gekregen beeft 
van zodanig \'onnis, om een dagvaarding va111 het hof uit 
te nemen de .persoon, welke ·die klachte in de oorspronke
like zaak maakte of de persoon te dien belloeve· bet bevel 
uitgevaardigd werd, oproepende rederren aan te tQnen waarom 
het bevel, zoals voonneld, niet zou gekanselleerd warden en 
indien bij het nieuwe verhoor van de zaak hij tot tevredenhcid 
van het hof bewijst dat hij zich niet uit het Gebied ver
wijderde om de dienfo:g van de dagvaarding te ontduiken, 
moet de zaak her-opend worden en daannee gehandeld worden 
alsof hij op de oorspronkelike dagvaardin:g ware versche.nen. 

8. Alie zaken, wetke· onder dit Hoofdstuk gehoord wor
den, kulJ'llen naar goeddunken van de magistraat in het pri
vaat behandeld worden. 

9. Enig bevel door· ·een magistraat onder dit Hoofdstuk 
uitgevaarcligd kan, 21onder· betal'ing van fooien, gecertificeerd 
worden door zodanige magistraat onder zijn hand en aange
stuurd worden aan e!!ige anct:~re magistra~t ~n wiens distr!~t 
de verweerder vani bJd tot bJd woonachtig 1s of moge z11n 
en moet bij ontvangst doo-r laatstgenoemde magistraat geindos
seerd wordeo en heeft dezelfde kracht alsof het door hem 
oorspronkelik ware uitgesproken, toch altijd! onderworpen aan 
de voorzieningen- van artikel z even. 

10. Ell!ig vooois of bevel uitgesproken door e·nige magis
traat, overeenikomstig de voorzienJngen van dit Hoofdstuk 
is ondel'h:evig aan beroep aan het Hooggerechts:hof van Zuid
\V:est Afrrka. 

11. De regels van de magistraatshoven met betrekking tot 
gerechtelike verkopingen in VIQltrekking van cl:e gewone pro• 
cessstukken van zoda_nige ho•v•en of meJ betrekking:_ to•t be
roepen. tegerr d:e beshssingen van zodamge hoven, z11n, mu -
t a t i s mu t a ,n di i s, van toepassing: OP. enige . verkoping 
gelast ?f beroep gedaan overeenkomstig dit Hoofdstuk. · 

HOOFDSTUK II. 

12. De voorzieninge111 van dit Hoofdstuk zijn van toe
passing ten opzichte van 

(a) enig dee! van het Verenigde Koninkrijk; 
(b) enig deel van .zijn Majesteits dominiums buiten het 

Verenigdle Koninkrijk; 
(c) eni_g gewest onder d~ bescherming van Zijn M'.1,jesteit; 
(d') ·emg gewest ten aanz1en waarvan door de Regenng van 

een dee! van Zijn, Majesteits dominiums een ma-ndaat 
uitgeoef.end wprdt, 

wan,neer de Administrateur bij kennisgeving in de Officiele 
Koerant verklaard heeft dat er ~n zodanig deel van het Ver• 
enigd'c Koninkrijk of in zodan,ig deel van Zijn, Majesteits 
<fo-miniums of in zodanig gewest {al naar gelang) een wet 
van kracht is voor de tenuitvoerleggmg aldaar van door hoven 
van dit Gebied gegeverr vonnissen 1ot betaling van onder
houd; en de Admin1strateur bepaalt in zodanige kennisgeving 
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specify the da~e from which the pr-0visions of this Chapter 
shall apply in respect of any such part or territory. Such 
part or territory is hereafter' referred to as "a 
proclaimed ncountry". 

13. (1) Whenever. a maintenance order has, whether 
before or after th·e taking effe~t of this Prodamation heen 
made against any person by any court in a proclaimed country 
and a certified. copy of fhe order has been transmitted to 
fhe Administrator in the case of a part of the United King• 
dnm, by a. Secretary of State or, in the case of any other 
proclaimed country, by the oWcer administering the govern
ment th·ereof, the Administrator shall cause a copy of the 
order to be. sent to the clerk of a magistrate's court in the 
Territory for registration; and on receipt thereof the order 
shall be registered in the prescribed manner, and shaH, from 
fhe date of such registration, be of the same force and etfect 
and, subject to tt1e provisions of this ChaP'ter, a!I proceedings 
may be taken on such order, as if it had been an order 
originally obtained in the court in which it is so registered, 
and that court shall· have power to enforce it accordingly. 

(2) The court in which an order is to be so registered 
as aforesaid shall be a magistrate's court having jurisdiction 
\,"here such person is believed! to be for the time being resident. 

1-l. Whenever· a cour! of the Territory has, whether be
fore or after the takin,g effect of this Proclamation, made a 
maintenance order against any person and it is proved to 
that court that the person against whom the order was 
made is resident in a proclaimed couritry, the court shall send 
to t'he Admi1tistrator a certified copy of the order so that 
it may be transmitted, in the cas,e of the United Kingdom, to 
a Secretary of State or, in the case uf any other proclaimed 
country, to the officer administering the government thereof. 

15. (1) Where an application is made to a magistrate'~ 
court in the T·erritory for a maintenance order against any 
person and it is proved that the person is residenf in a pro
claimed country, the comi may, in the absence ,of that person, 
if after hearing the evidence ·it is satisfied .of the justice of 
the application, make any such order as it might have made 
if a summons had been duly served on that person and he 
had failed to :'IPP'ear at the hearing; but in such. ca~e the order 
shall he pmvIS1onal only, and shall have ho effect unless and 
until confirmed by a competent court in the prnclaimed country 
aforesaid. 

(2) The evidence of any witness who is examined on 
any ,such application shall he put into writing and such de
position shall be read over to, and signed by him. 

(3) Whenever such an ordier is made, the magistrate shall 
send to the Administrator for · transmission, if the person 
against whom ,the order is made is alleged to reside in the 
United Kingdom, to the Secretary of State or if he is alleged 
to reside in any other pn>claimed country, to the officer 
administering the government thereof, the depositions so 
taken and a certified copy. of the order, together with a state
ment of the grounds on which the· making of the order 
might have been opposed if the person against whom the 
order is made had bee11 duly served with a summons and 
had appeared at the ~earing, and· shall also send such infor
mation as the said! magistrate may possess for facilitating 
the identification of such person and. ascertaining his where
abouts. 

(4) Where any such provisional order has come before 
a , court in a proclaimed country for confirmation and the 
order has by that court been remitted for further evidence 
to the magistrate's court in the Territory ,vhich made the 
order, fhat magistrate's court shall, after giving any pre
scribed notice, pmceed to take the evidence in like manner 
and subject to the like conditions as the evidence in support 
of th•~ original application. 

If upon the hearing of such evidence it appears to the 
·court that the order oug·ht not to have been made, the court 
may rescind the order, but· in any other case the depositions 
shall be sent to the Administrator and dealt wtth in like 
manner as the origfoal deposition,;. 

(5) The confirmation ot any order mad~ under this section 
shall not affect any power the said· magistrate's court may 
possess ~o vary or rescind that order: Provided that on the 
making of a varying or rescinding order, the court shall 
send a certified copy thereof to the Administrator for trans
mission, if the original· order was confirmed in the United 

de datum Vafiiif welke de voorzieningen van <lit Hoofdstuk ten 
opz(chte van ~6d!anig dee! of gewest toepassing vinden. Zo
damg dee1 o.f g.~•·.ewest wordt hierin verder "een geproklameerd 
land" genoemff. 

13. (1) Wanneer, hetzij viior hetzij na het inkrachttreden 
van: aeze Pr!=Jttlamatie, door een hof in een geproklameerd land 
tegen iemanq een vonnis i!ot betaling van ,onderhoud gegeven 
is en ingevqf van een deel van het Vereriigd'e Koninkr:ijk 
door een Stag{§sekretaris, of, ingeval van een ander geprokla
rneerd land €!@or de ambtenaar belast met de uitvoering. van 
de regering f:iiJ.arvan, een gewaarmerkte kopie van het vonnis 
aan de Adnii!listrateur gezonden is, laat de Administrateur 
aan de kier~ Van het magistraatshof in het Oebied een kopie 
van het vonni§ zenden v,oor registratie en bij ontvangst daar
vall word! h@t vbnnis op de voorgeschreven wijze geregis
treer~ en he.ttftyanaf de datum van regis~ratie daarvan de~elf:<,le 
krach, en WHktng en kunnen, ond:erhev1g aan de voorz1enm
gen van d'it Hoofdstuk, ingevolge zulk von_nis alle stapp~n 
genomen w·gf[len als ware het een vonms oorspronkehk 
verkregen in llet hof waarin het aldus geregistreerd wordt en 
dat hof i~ Q@\\oegd om het dienovereenkornstig ten . uitvoer 
te leggen. 

(2) He! 'R6f 'waarin eeu v,onnis als voorzegd geregistreerd 
word!, is e\lfl magistraatshof in welks rechtsgebied zodanige 
persoon vermfend wordt alsdan woonachtig te zijn. 

14. Wann~er een hof .van het Gebied, hetzij vuor hetzij 
na bet inkractlhreden van deze Proklamatie, tegen iemand een 
vonnis tot \'ietaling van ond'erhoud gegeven heeft en aan 
dat ~of wor-~t aangetoond <lat de persoon, tegen wie het 
vonr:1,1s . gegev~n werd', in een gep~o~lameerd land wo<;1n,
acht1g 1s, ze11:fl't het hof aan de Adm1mstrateur een gecerhf1-
ceerde kopie \ran het vonnis voor toezending ingeval van het 
Verenigde W@ilinkrijk aan een Staatssekretaris en ingeval 
van een ~n~'ef geproklameerd land aan de ambtenaar belast 
met de wh<gfring van de regering daarvan. 

15. (1) fhdien bii het magistraatshof in het Oebied om 
een vonnis ~flt betaling van onderhoud tegen iemand verzocht 
wordt en il§t blijkt dat die persoon in een geproklameerd 
landi woont, kan het hof, bij afwezigheid· van die persoon, 
als het na · hH horen van d'e getuigenis overtuigd is van 
de rechtva.:inJigheid van de applikatie, een zodanig vonnis 
geven als hei had! kunnen geven indien op die pen,oon 
een dagvaa1=riihg gediend en hij in gebreke gebleven ware 
ten, verhorc , te verschijnen; zullend•e echter in zulk een ge
val ~et vonnis . s!echts voorlopig zijn en geen. gevolg hebben 
tetJZIJ en VQl€l:fdat het door een bevoegd hof In het vermelde 
geproklame1o11€1·e land bekrachtigd is. 

(2) De \;~tklaring van een getuige die bij hel hor~n v.an 
zulk een ap13\Jkatie •ondervraagd wordt, wordt op schnft ge
steld! en zoq11iiige verklaring wordt aan hem voorgelezen en 
door hem qnderteken<l. 

(3) Wa.nn~er zulk •een vonnis gegeven is, zendt de magis
traat aan d~ .Administrateur voor toezending, ingeval de per
soon ;egen Wie het vonnis gegeven is, · beweerdi wordt _in het 
yeremgd~. ~f:l,hinkrijk te wonen, aan de Staatssekrefans, of, 
rngeval h13 b~Weerd word! in een antler gepmklameerd land te 
wonen, aan dt: ambtenaar belast met de uitvoering van de 
n:geri~g da;nVan, de aldus afgenomen verklaringen en een 
gecert1l'lceerg~ kopie van het vonnis, alsmede een opgaaf van 
de gronde!] liit hoofde waarvan tegen het geven van het 
vonnis bezw1rn.i· gemaakt had kunnen worden als op de per
soon tegen ,Wie het vonnis gegeven is een dagvaarding ge
~h~ml , en _N'j ten verhore verschenen _ware, en tevens a)Ie 
mltchtrngeff \\'aarover de vermelde mag1straat rnocht besch1k
ken ter ver§.'~ITia~ke.liking van ~:e herkf:~ning van zodanige 
persoon en l\~t mtvmden van ztJn verbhJfpfaats. 

(4) Wi!mieer zulk •een voodopig vonnis voor een hof in 
een geprok!aifleerd land komt om· te worden bekrachtigd en 
het vonnis \cll6or dat hof naar het magistraatshof in het Ge
b1~d ~,·aard·q·.tlt het v,on,nis . gegeven werd voor verdere ge
tu1gen1s terLJf!gezonden wordt, laat <lat hoi, na het geven van 
een • voorg~§€1freven kennisgeving, d·e getuigenis afleggen op 
dezerfde Wlj~f, . en• ouderworpen aan dezelfde voorwaarden als 
de getuige11i§ tot staving van d~ oorspronkelike applikatie. 

lndien §jj het horen van rodanige getuigenis aan het 
hot mocht l:ll!jken dat het vonnis niet gegeven had behoren te 
warden, ka.n het hof het vonnis intrekken, doch in ieder 
ander geval fnoeten de afgelegde verklaringen aan de Ad
ministra\eur loegezonden en op gelijke wijze als de oor
spronkehke Hirklaringen behandeld worden. 

(5) De bekrachtiging van een krachtens dit artikel ge
geven vonnj§ dioet geen afbreuk aan enig~ bevoe~d.heden v~n 
het gezegd~ fuagistraatshof om dat vonn1s t~ \':'IJZ1gen of .. I!' 
te trekken: Met <lien verstande, dat het hof, md1en een w11z1-
gend ·of in!rnkkend voQpis gegeven wordt, aan de Administ.ra
teur een. g@§t'rtificeerde,,.kopie daarvan. zendt voor toezendmg 
ir:i,_geval het, 0,brspronk~ike vonnis in het Vere_nigde ~onink
nJk bekra~htigd werd, aan een Staatssekretans, of, mgeval 
het oorsprgnkelike vonnis in ,een ander geproklameerd land 
bekrachtig(I Werd, aan de ambtenaar belast met de uitvoering 
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Kingdom, to a Secretary of St<1te, or, if the original order 
was co11firmed in any other pmclaimed country, to- the officer 
administering, the. government th·ereof: Provided further, that 
in the case of an order varying the original -order, the order 
shall not have effect unless and until confirmed in like manner 

. as the 'Orig!nal order. 

(6) ·The applicant shali h~e the same right of appeal 
(if all!Y) against a refusal·. to make a provisional order as he 
would have had against a refusal to make the order if a 
summons had been duly served. on the person against whom 
the ,order is sought to be made. 

16. (1) Wh-ere a maintenance order has been made by 
a cour.t in a proclaimedi country and• the order is provisional 
only and has no effect unless and until confirmed by a court 
in, the Territory

1 
and! a certified copy of the order, together 

with the depositions iof · witnesses and a statement of the 
grounds on which the order might have been opposed, hai: 
been transmitted to the Administrator and it appears to the· 

. Administrator that the person against whom the order is 
made .is resident in the Territory, the Administrator shall send 
the said documents to the clerk of any magistrate's court 
having jurisdiction· where such person is believed to be resident, 
with a requisition, -that a summons be issued calling upon 
such person to appear before ·such court and show cause why 
that order should not be confirmed and 'Upon receipt of such 
documents and req·uisition the said; clerk shall issue such a 
summons and' cause it to be served ,upon such person. 

(2) A summons ·so iss'ued may be serl!,t!d _in the same 
manner as H · it had! been originally issued<· or subsequently 
endorsed by a magistrate· of a court having jurisdiction where 
the said person happens to be. 

(3) At the hearing it shall be open to the person on 
whom the· summons was served! to raise any defence which 
he might ·have raised' in; the -original proceedings if he had 
been a party thereto but no other defence, and the certificate 
:tr-om the court which made flle provisional order stating the· 
grounds on which the making of the order might have 
been · opposed if the person against whom the order was 
made had been a party to the proceedings snail be conclusive 
evidence that those grounds are grounds on which, objection 

. may be taken-. · 

(4) If, at the hearing, the person served with the summons 
does i1ot. appear or, on appearing, fails to satisfy the court 
that the order ought not to he confirmed, the court may 
confirm the order either. with-out modification or with such 
modification as tu the court, after hearing the evidence. 
may seem just. · 

(5) If the person: against whom tile summons was issued 
appears at the hearing· and satisfies the court that, for the 
purpose of any defence, it is necessary to remit the case 
to _ th·e oourt whic~ ma~e the previsional order for the 
lakmg of further evtd'Cnce, the court may so remit the case 
and adjourn the proceedings for the purpose. 

(6) Where a provisional order has been confirmed under 
this section it may be. varied or rescinded in like manner 
as if it had origin.ally been made by the confirm:ng court 
and witere on an application for rescission or variat:-on, the 
court is satisfied that it is necessary to rem:t the case to the 
court whi~h ma<l'e the- order for -the purpose of taking any 
further evidence, the court may so remit the case and adjourn 
the proce·edings for that purpose. 

. (7) Wh·ere all' 'Order has been so confirmed, the person 
bound fhereby shall have the same right o f appeal, if any, 
against the confirmation of the order as . he would: have had 
against th-e makini of the order if the order had been made 
by the cov.-t confirming the order. 

17. (1) The derk of a magistrate's court in· which an 
order has been registered- under the provisions of this Chapter 
o~. by which_ an order has bee1I confirmed under the pro
v1s1ons of· ttns Chapter shall take all such steps for enforcing 
the order as may be prescribed-. . 

_ _(2) Every such •0:rder shall be enforceable in like manner 
as 1f the order were a judgment of the court in a civil 
action for payment of . the amount specified in the order. 

18. The Magistrates' Courts Act 1917 of the lJ nion 
Pa·rliament and any amendment thereof as_ applied to the 
Territory and any rules for the time being in force in the 
Territory relating to Magistrates' Courts, oth·er than Chapter IX 
of the .said Act a~ any rules relating to civil impdsonment, 
shall apply to proceedings before Magistrates' Courts under 
the provisions of this Cfiapter i111 like manner as they apply 
to proceedings un<ler, the said Act 1917 or any . amendment 

van de regering daarvan: En verder met <lien verstande dat 
in• net geval' van een vonnis, waardoor het oorspronkelike 
vonnis gewijzigd word1, het vonnis niet van kracht wordt 
tenzij en voordat bet op gelijke wijze als bet oorspronkelike 
von-nis bekrachtigd is . 

(6) lng-eval ' van een weigering van een voorlopig vonnis 
heeft de applikant hetzelfde. recht van appel (indien . dit he
staat) als hij zou gehad hebben tegen een weigering van een 
vonnis indien op de persoon, tegen wie een vonnis verzocht 
wordt, een dagvaardi11g gediend ware geworden. 

16, (1) Wanneer door •een hof in een geproklameerd 
land, •een· vonnis tot betaling van onderhoud gegeven is . ·en 
'het von-nis slecbts voorlopig. -en v:an geen kracht is voordat 
~let door een hof in het Oebied bekrachtigd is en een ge• 
certificeerde kopie varr bet vonnis tezamen met de ,•erk1a
ringen van getuigen en een opgaaf van de gronden uit 
hoofd-e waarvao ·teg,en: het vonnis bezwaar gemaakt kan worden 
aan, de Administrateur gezonden is en 'het de Administrateur 
blijkt, dat de persoon tegen; wie bet vonnis gegeven is 
in 1tet Gebied verblijft zendt de A.dministrateur de vermelde 
dokumen,ten aan- de kl.erk van een magistraatshof in welks 
recbtsgebied z-odanige - persoon venneena wordt woonachtig 
te zijn~ met d'e opdracltt dat een dagvaarding uitgereikt mo-et 
wordoen, rodani~ persoon aanschrijvende om voor -zodanig 
hof te verschijnen en redenen aan te tonen waarom het vonnis 
bekrachtigd zou worden, en, bij ontvangst van zodanige doku
menten en opd'racltt reikt de genoemde klerk zulk een dag
vaarding uH en Iaat hij die op zodanige persoon d'ienen. 

(2) Een ald'us uitgereikt-e cJ.agvaarding kan op dezelfde 
wijze gediend, word,en als ware bij oorspronkelik uitgereikt 
of . later geendosseerd door_ een · magistraat van een ltof met 
rechfsmacht in de streek waar de vermelde persoon verblijft. 

(3) Bij het verhoor staat bet de persoon op wie de dag
vaarding gediend werd vrij om tot zijn verdediging aan te 
voerert al hetgeen hij in de oorspronkelike zaak- zoo hebhen 
kunnen aanvoeren indlen- hij een van de partijen daarvan ge
weest ware, doclt geen andere, en het certifikaat van het 
hof waardbor het voorlopige vonnis gegeven werd, uiteen• 
zettende de gronden uit bookie waarvan tegen bet vonnis he
zwaar gemaakt kon worden indien de persoon tegen wie 
het vonnis gegeven- wenf een van de partijen van de zaak 
geweest ware, vormt afdoend getuigenis dat die gronden 
inderdaad gron<len zijn uit hoofde waarvan bezwaar gemaakt 
ka-n worden. 

(4) lndien de persoon op die de dagvaarding gediend . 
is. niet ten verhore verschijnt, of, als hij verschijnt, net hof 
n-iet kan overtuigen dat het von-nis niet bekrachtigd behoort 
te worden, kan het hof het vonnis, ongewijzigd- of met zo
danige wijzigingen als het hof, na de getuigenis geh~rd 
le hebbell', billik voorkomt, bekrachtigen. 

(5) lndien de persoon tegen wie de dagvaarding uilgereikt 
werd ten verbore verschijnt en het hof overtuigt dat het 
V'()Or de doe1einden van zijn verdediging nodig is om de zaak 
naar het h<lf dat het oorspronkelike vonnis gegeven heeft, 
terug te verwijzell' voor het atnemen. van verdere getuigenis~ 
kan het hof de zaak aldus terug verwijzen en verder verhoo·r 
voor dat doel verdagen. 

(6) Wanneer een voorlopig vonnis ingevolge dit artikel 
bekrachtigd is, kan, bet, op gelij"ke wijze alsof het oorspronke
lik door het bekrachtigende hof gemaakt ware, gewijzigd of 
ingetrokken worden, en wanneer het het hof uit een applikatie 
v-oor intrekking of wijziging blijkt dat bet nodig is . om de 
zaak naar htt bof dat het vounis gegeven. heeft te ver

·wijzen v,oor h'et afnemen van verdere ·getuigenis, kan bet ho,f 
de zaak aldus verwijzen: en de verrkhtingen voor dat doel 
verdagen. 

(7) Wanneer een vonnis aldus bekrachtigd is, heeft de 
daardoor gebonden persoon hetzelfde recht van appel (zo dit 
bes ta at) tegett de bekrachtiging van bet vonnis als · hij gehad
zou hebben tegen bet geven- van het vonnis indien het vonnis 
door bet hof d-at bet vonnis bekrachtigd, gegeven was. 

17 .. (1) Door de klerk van een magistraatsbof waarin 
overeenkomstig ·de voorzieningen van dit Hoofdstuk een 
vonnis geregistreerd .of waardoor overeenkomstig de voor
zieningen van dit Hoofdstuk -een v-onnis bekrachtigd is, war
den alle stappen genomen voor de tenuitvoerlegging van het 
von-nis zoals voorgeschreven mochten wqrd'en. 

(2) leder zoda11ig VQnnis kan op dezelfde wijze ten uit
v-oer gelegd word-en alsof bet vo1m1s een uitsp(aak van het 
hof in ·een civiele aktie voor betaling van het in het vonnis 
genoemde bedrag was. 

18. De Magistraatshoven Wet 1917 van het Unie Par1a
ment en wijzigingen tlaarvan, zeals toegepast op dit Gebied, en 
~ regels ten tijde van kracht in bet Oebied met betrekking 
tot Magistraatshoven, behalve Hoofds-tuk IX van vermelde 
Wet en re~els aangaande gijzeling, vinden gelijke toepassing 
op v~rr!chtmgen vo?r magistraatshoven . over~en~omsti~ de 
voorztemngen van d1t Hoofdstuk als op vernchtingen 1nge
volge de genoemde Wet van 1917 of wijzigingen daarvan. De 
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thereof. The judge of the High Court of S.outh West Africa 
may subject to the approval of the Administrator frame 
rules regulating the procedure of Magistrates' Courts under 
this Chapter. 

Provided that prncess of a magistrate's court shall in 
all cases be served and executed by a member of a police 
force and no court fees shall be payable in respect nf anv 
proceedfrrgs in such court under the provisions of thi's 
Chapter nor shall any fee be chargeable in respect of such 
service or ·execution. 

19. Any document purporting to be ~igned by a judge 
or officer of a court in a proclaimed co-untry shall, until the 
contrary is proved, be deemed to have been so signed without 
proof of the signature or judical or official character of the 
person· appearing to have signed it and the officer of a 
court by whom a document is signed shall, until the co-ntrary 
is proved, be deemed to have been the pmper officer of 
the court fo sign the document. 

20. Deposifions take11 in a court in a proclaimed country 
for the purposes of this Chapter mav be recein~d in evidence in 
proceedin·gs before a magistrate's ·court under this Chapter. 

21. For the purposes of this Chapter unless inconsistent 
with the context-

"certified copy" in relation to an order of a courl, 
means a copy of the order cerHfied b_v the proper 
officer of the court to be a true copy; 

"maintenance order" means an order (other than all 
order of affiliation) for the periodical payment of 
sums of monev towards the maintenance of the wife 
or other dependants of the person against whom the 
order is made; and "dependants" means such persons 
as the person against whom a maintenance order is 
madie is· liable to maintain in accordance with the law 
of lhe country, in which the maintenance order is made: 

"prescribed"· means unless rules of court have beer\ 
made regulating matters to be prescribed under this 
CJ:la_pter prescribed in each particular case by the Ad
m1111strator; 

"Territory" means the Mandated Territory of South 
West Africa. 

CHAPTER Ill. 

22. When any perso,n in this Territory in the service 
of the Uni-on Go-vernment or the South African Railways and 
Harbours Administration or in the service of the South West 
Africa Police has deserted or otherwise left his wife nr a11v 
of his children i11 destitudc circumstances the foll-owing pro• 
visions shall apply: 

(1) In any case in which an order enforceable under anv 
of _the pm-visions of Chapter One of this Procla
lllahon_ has ?een · mad'c the chief officer o-f the depart
ment 10 which such person is serving shall on heing 
served with. a copy of such order deduct the amoun'.t 
mel!-Honed therein horn such person's pay or salary 
as _1t becomes due and pay such amount to the person 
entitled thereto under the sai_d order; 

(2) In cases.not _falling- within sub-section (1) of this section 
the ch1_et officer of the department in which the person 
1s serv111g s·hall on the receipt by him of a duly certified 
copy ?f any order_ decre~ or Judgment made by any 
court 111 any part ot a territory which has been declared 
a proclaimed country under the provisions of Chapter 
l wn hereof against such person for the payment by 
such persun of the costs of the maintenance of the wife 

· or of any of the children of such person whether lerri
ii~ate or illegitimate th~ cost of any relief given to si~h 
wife or to any of the said children and upon confirmation 
of such order decree or judgment bv a magistrate'~ 
court .in the Territory d'educt from the pay or salary 
of such pers·on the amount mentioned therein and pay 
such amoun,t to the person entitled' therett}. 

. 23 .. The Chief Officer of a department in the last prewl• 
mg section shall mean the executive head of the branch of 
!he Administration in which _the p_erson is serving and shall 
m_ t~e c~se of the South African Railways and' Harbours Ad
mimstrahon and the South West Africa Police mean the 
officer for the time being in charge of such railwavs and 
harbours in this Terrif.,ory, and' the Secretary for Soutfi West 
Africa, respectively. 

rechter van het Hooggerechtshof van Zuidwest Afrika kan, 
onder'hevig aan de goedkeuring van de Administrateur, regels 
maken voor het regelen van de procedure van Magistraats
hoven overeenkomstig dit Hoofdstuk. 

Met dien verstande <lat gerechtelike akten van een magis
traatshof in alle gevallen gediend en voltrokken moeten wor
den door een politiebeambte en geen hofgelden betaalbaar zijn 
ten ·opzichte van verrichtingen in zulK hof ingevolge d>it 
Hoofdstuk noe'h fooien betaalbaar zijn in vetband met mike 
diening of voltrekking. 

19. Elk dokument dat heet te zijn getekend door een rech
ter of ambtenaar van een hof in een geproktameerd land 
wordt totdat het tegem:leel bewezen is, beschouwd aldus ge
tekend te zijn zonder enige waarmerking van de handtekening 
of gerechtelike of officiele hoedanigheid van de persoon die 
het ogenschijnlik getckend heeft, en de ambtenaar \'an een hof 
door wie een dokument getekend is wordt, totdat het tegen
deel bewezen is, beschouwd als de ambtenaar van het hof 
bevoegd om het dokument te tekenen. 

20. Verklaringen afgelegd in een hof in een geprokla
meerd land voor de doeleinden van dit Hoofdstuk warden 
als getuigenis toegelaten in verrichtingen voor een magis• 
traatshof ingevolge dit Hoofdstuk. 

2l. Voor de doeleinden van dit Hoofdstuk, tenzij -onbe-
laanbaar met d'e samenhang, betekent-

"gecertificeerd:e kopie" in verband met een vonnis van 
het hof, een kopie daarvan door de bevoegde ambtenaar 
\'all het hof voor gelijkluidend met het origineel gewaar
merkt; 

"vonnis tot betaling van onderhoud" een vonnis (niet 
zijnclc een affiliatie ,order) voor hct op gezette tijden 
betalen van bedragen voor het onderhoud van de vrouw 
of andere afhankeliken van de persoon tegen wie het 
vonnis gegeven is; en "afhankeliken" zodanige personen 
a!s de persoon, tegen wie een vonnis t-ot tietaling van 
onderhoud gegeven is, verplicht is te onderhouden over
eenkomstig de wet van het land waarin het vonnis tot . 
betaling van onderhoud gegeven is; 

"voorgeschreven>' voorgeschreven door de Administ~a
teur in elk biezonder geval, tenzij regels van het hof 
gernaakt z1jn waarbij aangelegenheden, aangaande welke 
voorschrifterr overeenkomstig <lit Hoofdstuk moeten ge• 
maakt worden, geregeld zijn; 

"Oebied'" h·et Mandaatgebied van Zuidwest Afrika. 

HOOFDSTUK Ill. 

22. Indien enige persoon in dit Oebied in de dienst 
zijnde van de Unie Regering of de Zuidafrikaanse Spoorwegen 
en Havens Administratie of in de dienst van de Zui<lwest
Afrikaan-se Politic zijn echtgenote of enige van zijn kinderen 
in, nooddruftige omslandigheden verlaten of anderszins ge• 
la ten heeft, zijn de volgende voorzieningen van toepassing: 

(1) In enig geval, waar een vonnis voltrekbaar gemaak 
werd under enige van de voorafgaande voorzieningen, 
van deze Proklamatie, moet de hoofdambtenaar van het 
departement, in welk zodanige persoon in dienst staat, 
na diening op hem van een kopie van zodanig vonnis, 
bet bedrag daarin genoemd van de betaling of het 
salads van zodanige persoon aftrekken zodra dezelve 
betaalhaar wordt, en aan de persoon die daartoe ge
rechtigd is overeenkomstig vermeld vonnis uitbetalen; 

(2) In ge\'allen welke niet onder sub-artikel (1) van dit 
artikel vallen, moet de hoofdambtenaar van het de
partement bij welk de persoon in dienst staat, bij ont
vangst van een behoorlik gecertificeerde kopie van 
enig vonnis of uitspraak van enig hof in enig deel van 
een gebied, d-at overeenkomstig de voorzieningen van 
Hoofdstuk t w e e hiervan• als een geproklameerd land 
verklaard is, tegen zodanige persoon voor betaling door 
zodanige persoon van enige onderhoudskosten voor 
de 1rchtgenote of enige wettige of onwettige kinderen 
van zodanige persoon, of voor betaling van de kosten 
van enige ondersteuning verleend aan zodanige echt
genote of enige van zodanige kinderen middels een voor• 
schot, bij bekrachtiging van zodanig vonnis of uit
spra~k door een magistraabhof in het Gebied, van <le 
betalmg of het salaris van zodanige persoon het daarin 
vermeld·e . bedrag aftrekken en- zodanig bed rag aan de 
daartoe gerech tigde persoon uitbetalen. 

23. De Hoofdambtenaar van een departement in vooraf
g;iand artikel betekent het uitvoerende hoofd van de afdeling 
van <l'e Administratic -vij welkc de perso-on in dienst staat en 
ingeval van de Zuid.Jfrikaanse Spoorwegen en Havens Ad
ministratie en die ~uidwest-Afrikaanse Politie betekent de 
uitd:rukking de ambtenaar ten tijde aan het hoofd van zo
damge spoorwegen en havens in dit Gebied en de Sekretaris 
voor Zmdwest Afrika resp·ektievelik. 
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24. This Proclamation may be died lS the Wives and 
Children Protecti-on and Maintenance Org ers ProclamaHon, 
1924. 

00D SAVE. THE l(INg , 

Given uuder 111y hand a m:! seal ~I Windhoek tltis 
26th d.ay. of November, 1924. 

No. 29 of 1924.} 

OIJS. R HOFMEYR, 
Administrator. 

WHEREAS it is expedient to make smldal provision for 
the transfer to the Government of this T~fritory of land! in 
certain cases; 

NOW THEREFORE, under and by virt iie of the powers 
in me vested, I do hereby proclaim, declare and make known 
as follows:-

Notwithstanding anything . to the conlf ary contained in 
the Deeds Registry Proclamahon-, 1920, anft any amendment 
thereof or any other laws, the Registrar of Deeds shall, upon 
receipt of a written notification, by an owrn!r of land that he 
renounces his ownership in such land in rnvour of the Go
vernment of the Territory of South Wes t i\frica, accompanied 
by a written -order for tile cancellation of t~,e Registered Title 
to such property signed by the Administrator; make an endorse
ment ·of cancellation against the relative i:Qt:ords and entries 
in the Deeds Registry. W'hereupon the free ,ind unencumbered 
dominium in such land- shil.l'I vest in the Government of the 
Territory of South West Africa: Provided, · iipwever, that the 
provisions hereof shall not apply to any 19,iii:t mortgaged in 
favo_ur of any person other 1han the said Cfoivernment. 

GOD SAVE THE )(ING. 

Given under my hand and 
27th day of November, 1924. 

seal al Windhoek this 

OIJS. R ~IOFMEYR, 
Administrator. 

Government Notite!». 

The following Government Notices iJiFe published tor 
general information. 

H. ii. S MIT, 
Secretary for ti;outh West Africa. 

Admmistralor's Office, Windhoek. 

24. Deze Proklamatie kan voor alle doeleinden aangehaald 
Worden als de V rouwen en Kinderen Bescherming- en Onder
houdsvon-nissen-Proklamatie, 1924. 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Oegeven onder mijn hand en zegel te Windhoek op deze 
26ste d-ag van November, 1924. 

GIJS. R. HOfMEYR, 
Administrateur. 

No. 29 van 1924.} 

NADEMAAL het wenselik is biezondere voorziening te 
maken voor de overdracht in zekere gevallen van grond aan 
de Regering van dit Gebied; 

ZO IS HET, d-at ik, 01!:der en krachlen de macht mij' ver
leend, hierbij proklameer, verklaar en bekend maak als vo gt:-

Niettegenstaande enige tegenstri_idige . bepalingen van de 
Registratie van- Akten Proklamatie van 1920 en enige wijzi
g tng daarvan -of van enigc and ere wetten, maakt de Registrateur 
van Akten, bij ontvangst van een schriftelike kennisgeving 
door een grondeigenaar dat hij z.ijn eigendomsrecht over zulke 
grond' ten g unste van de Regering van het Gebied .van Zuid• 
west Afrika afgestaan heeft, tesame1~ met een schriftelik bevel 
voo r de kansellasie van· bet Geregistreerde Eigendomsrecht van 
zulke grond getekend door de Administrateur, een endossement 
van kansellatie in de betrokken akten en inschrijvingen in het 
Registratiekantoor van Aklen, waarna het vrije en onbelaste 
eigendomsrecht in de grond zal gevestigd zijn in de Re~ering 
van het Oehied van Zuid-west Afrika; Met dicn verstanae dat 
de voorzieningen hiervan niet van toepassing zijn · op en_ige 
grond onderhevig aan een verband ten gunste van enige 
persoon behalve vermelde Rcgering. 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

O egeven onder mijn hand en zegel te Windhoek op deie 
27ste dag va11 November, 1924. 

GIJS. R. HOFMEYR, 
Administrateur. 

Goevernement~ Kennis.gevingen. 

lJe volgende Uoevernements Kennisgevingen worden voor 
algemene informatie gepubliceerd. 

H. P. SMIT, 
Sekretaris voor Zuidwest Afrika. 

Kantoor van de Admiaistrateur, Windhoek. 

No. 146.J (12th November, 1924. No .. 146.] (12 November , 1924. 
MUNICIPAL REGULATIONIS. 

It is hereby notified for general infg fmation that the 
Administrator has been pleased to approve of the subjoined 
regulation framed by the Okahandja Munic(Jial Council under 
the provisions of Section ei g ht e e 11 -of H\,e Municipal Pro
clamation 1920 as amended by the Municipal Amendment Pro
clamation 1922. 

AMENDMENT TO OJ<AHANDJA qJMMONAOE 
REGULATIONS. 

The regulatio11s published under Oovern,penl Notice No. 77 
of the oth July 194'.3 arc h ereby amended l1V the deletion of 
regulation t w e n t y - th rec and the sui:i stitution therefor 
of the following new regulation t we n I r ct hr e e :-

"23. All stones quarri-cd' and all bricks rnanufactured shall 
be removed from the quarry or the brick, field as the case 
mav be during the term 'of the licence. o therwise if a 
fresh licence be not taken out such s tone:,/ and bricks shall 
become the property of ihc Council' ' . · 

No .. 147.J , [12tl1 November, 1924. 
MARRIAGE OFFICER: APPOINT'v\ENT AS. 

The Administrator has been pleased, iti terms of Section 
f i v e , sub-section, (2) of the Solemniz~iW)n of Marriages 
Proclamation 1920, (No. 31 of 1920), to des1g1late the Reverend 
W INFRI ED EBERSi Pastor of the German P rotestant Church, 
as a Marriage Officer for South West ;\ frica with effect 
from the 1st November, 1924. 

No. 148.j [1'2t r\ November, 1924. 

MARRlAUE OFFICER: 
CANCELLATION OF APPOINH\ iENT AS. 

The Administrator has been pleased, i ii terms of Section 
f i v e , sub-sectiorn (3) of the Solemnizati(itL of Marriages 
Proclamation 1920, (No. 31 of 1920), to qilcel the appoint
ment ~f the Reverend OTTO KASCHJ<E i!!; a Marriage Of
fice r ot tl.e German Protestant Church of S!Iuth West Africa, 
with effect from the 19th -October, 1924, ow1ihg to his having 
resigned from the Ministry of the said C~tirch. 

MUNISIPALE REGULASIES. 

Dil word hierhy vir algemene informasie bekend gemaak 
(fat dit die Adrninistrateur behaag het om aangehegte Regu
lasie, opgetrek deur die Okahandja Munisipale Raad onder 
d-ie voorsieninge va11 die Munisipale Proklamasie 1920, soos 
gcwysig deur die Mun{sipale Wysigingsproklamasie 1922, goed 
tc keur. 

WYSIGING VAN G EMEENTEWEIDE REGULASIES: 
OKAHANDJA MUNISIPALITEIT. 

Die regulasies , gcpubliseer ond'er Regerings Kennisgewing 
No. 77 van o. Julie, 1923, word hierby gewysig deur weg
laling van rcgulasie 23 en die vc rvanging d aan·an deur ,·ol
g-end·e rn1we rcgulasie 23:-

"23. Alie uit13cgrawe klippe en allc klaar gemaakte bak • 
~lcne moet van die stccngroewe of baksteen plekke verwyder 
word gedurende die tydpcrk van die vergunning, anders in• 
geval g-ee11 nuwe vergun-ning uitgeneem word! sal sulke klippe 
en bakstene die eiendom van die Stadsraad word. 

No. 147.] [12 November, 1924. 
t-lUWELIKSAMPTENAAR: BENOE!\,\ING TOT. 

Dit het die Administrateur behaag om, ooreenkomstig 
die voorsieninge van Artiekel v y f, sub-artiekel {2) van die 
Huweliksvoltrekkings P roklamasie 1920, (No. 31 van 1920), 
die Eerwaarde W INFRIED EBERS, Pasloor van die Duits 
Protestantse Kerk, te benocm tot Huweliksamplenaar vir Suid
\l' CS Afrika .i.ng-aande vanaf 1 November, 1924. 

No. 1-18.) (12 November, 192-1. 

I·IUWELI KSAMPTENAAR: 
KANSELLASIE VAN BENOEMING TOT. 

Dil het die Administrateur behaag om, ooreenkomstig 
Artiekel v y f , sub-artiekel (3), vall' die Huweliks.volt rekkings 
Proklamasie, 1920, (No. 31 va1r 1920), die benoeming van 
die Eerwaarde OTTO KASCHKE as Huweliksamptenaar van 
die Duits Prntestantse Kerk van Suidwes Afrika te kanselleer, 
ingaande van at 19 Oktober, 1924, weens sy bedanking as 
Pasto-or van ge~--egde Kerk. 
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No. 149.J (14th November, 1924. 
NATIVE RESERVES TRUST FUNDS: 

LEVY Of ANNUAL RATE. 
Notice is hereby given that the Administrator has been 

pleased, in terms ol Section six of the Native Reserves 
Trust funds Administration Proclamation, No. 9 of 1924, to 
lev_y annual rates in the Native Reserves and of· the amounts 
respectively set forth in the Schedule to this notice, the rates 
to be payable on the d'a.te seLout in the last column ol the 
Schedule. ' 

SCHEDULE. 

I 
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No. 150.J {15th November, 1924. 

APPOINTMENTS: BURGHER FORCE. 

. The Administrator has been pleased in terms of section 
s 1 x of the "'Burgher Force Prodamation, 1923, as amended 
by the Burgher Force Amendment Proclamation, 1923, to 
appoint the undermentioned persons to be. Lieutenants in 
the Burgher Force, with effect from 12th September, 1924: -

HARRY FRANCIS VERSFELD. 
NICOLAAS PETRUS MOSTERT. 
BAREND JURIE SW ART. 
PETRUS CHRISTOFFEL SNYMAN. 

No. l5L] [15th November, 1924. 

APPOINTMENTS: BURGHER FORCE. 

TI1e Adminisirator i1as approved, in lerms of secUon 
six of the Burgher Force ProclamaHon, 1923, as amended 
by the Burgher force Amendment Proclamation, 1923, of 
the appointment of the undlermentioned persons as Lieutenants 
in the Burgher Force, with effect from 1st October, 1924. 

(1) ARTHUR FREDERICK LILFORD . 
. (2)' FREDERICK J.ACOBUS ENSUN. 

No .. 152.J (17th November, 1924. 

COM,\11SSION£RS OF OATHS. 

The Administrator has been pleased in terms of Section 
one of_ Proclamation,_ No., 17 ?f 1915, to approve of the 
cancell~hon. of the des1gn~t!rn1 ol all Sheep Inspectors of the 
Adm1mstrat1on as ex ofllcto Commissioners of l)aths with 
the exception of that of the Senior Sheep Inspector. 

No. 153.] [14th November, 192-1. 
PROTECTION OF OAME. 

_Tile Administr_ator has been pleased in terms ·of s11b
sect10n (1) of Sectwn th re e of the Game Preservation Pro
clamation, 1921, as amended by the Game Preservation ho
d~maHon Am~ndmet?t Proclamation, 1924, to ap1,rove of the 
withdrawal m ·ostnch . from the schedule to Government 
Notice, No. 30 dated 15th March, 1924, and to declare that 
there shall_ be no dose seas,on f_or ostrich throughout the 
whole Territory of South West Afnca. . · 

No. l 54.] 115th November, 1924. 
WORKMEN'S COMPENSATION REGULATIONS. 
The Administrator has been pleased to make the follow, 

ing regul~tions und;er the powers in ltim _vested by section 
forty_- s 1 x_ of the Workmen's Compensation (Accidents and 
lndustnal Diseases) Proclamation 1924. The regulations will 
come into operation on the first day of December, 1924. 

R e g u I a ti on I. 
INTERPRETATION. 

1. Any expression to which a meaning has been assigned 
in th·e Workmen's Compensation (Accidrents and Industrial 
Diseases) Proclamation 1924, for the purposes of that Pro• 

No. 149.) (14. November, 1924. 
NATURELLE-RESERVAAT TRUSTfONDS: 

HEFFINO VAN JAARLIKSE BELASTINO. 
Kennis word hierby gegee dat dit die Administrateur be

haag het om ooreenkomstig Artiekel s es van die Naturelle
Rescrvaat Trustfonds Administrasie Proklamasie, No. 9 van 
1924, jaarlikse belastings in die Naturelle•Reservate ten bedrag 
soos uiteengesit in die Bylaag by hierdie kennisgewing te 
hcf. Die belastings is betaalbaar op die datum vermeld in die 
laaste kolom van die Bylaag, 
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No. 150.] [1.5 November, 1924. 
BENOEMINGE: BURGER"1AG. 

Dit het die Administrateur behaag om ooreenkomstig 
Arti-ekel s es van die Burgermag Proklamasie, 1923, soos 
gewysi·g d·eur die Burgermag· Wysigingsproklamasie, 1923, 
die volgende persone aan te stel as Luitnants in die Burger
mag, ingaande vanaf die 12de September, 1924: 

HARRY FRANCIS VERSFELD. 
NICOLAAS PETRUS MOSTERT. 
BAREND JURIE SWART. 
PETRUS CHRISTOFFEL SNYMAN. 

No. 151.] (15 November, 1924. 
BENOEMINOE: BURGERMAG. 

Dit het die Administrateur behaag om ooreenkomstig 
Artiekel s es van die Burgcrmag Proklamasie, 1923, soos. 
gewysig deur die Burgermag Wysigingsproklamasie, 1923, 
die volgende personc aan te stcl as Luitnants in die Burger
mag, ingaande. vanaf die lste Oktober, 1924. 

(l) ARTHUR FREDERICK LILFORD. 
(2) FREDERICK JACOBUS ENSLIN. 

No. 152.j {17 November, 1924. 
KOM!\i\ISSARIS VAN EDE. 

Dit het die Administrateur behaag om ooreenkomstig Artiekel 
e e II van Proklamasie No. 17 van, 1915 die kansellasie van 
benoeming van alle Skaapinspekteurs van die Administras•ie 
tot e x o ff i c i o J<ommissarisse van Ed'e met uitsonderin,g 
van die benoeming van die Hoof-Skaapinspekteur, goed te keur. 

No./153,j 
WILDBESKERMINO. 

(14 November, 1924. 

Di-t het die Administrateur behaag ooreenkomstig sub
artickel (l) van Artiekel d r i e van die Wildbeskerming Pro
klamasie, 1921, soos' gewysig dcur die Wildbeskcrming Pro
klamasie Wysigingsproklamasie, 1924, om die terugtrekking 
van vo.Jstruise uit die Bylaag tot Regerings Kennisgewing 
No. 30 van di·e l5de Maart 1924 goed te keur en om te ver
klaar dat daar geen: geslote seisoen sal wees vir vo-lstruir-e 
binne die gehele Gebied van Suidwes A!rika. 

No. 154.) {15 November, 1924. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLING REGULATIES. 

Het heeft de Administrateur behaagd de volgende regu• 
laties te maken, krachtens d'e hem verleende machten door 
artikel z es en veer ti g van de Werklieden Schadeloosstcl
ling (Ongeva11en en Bedrijfsziekten) Proklamatie, 1924. De 
~gulaties treden in werking op de eerste dag van Desember 
1924, 

Regulatie I. 
INTERPRET ATIE. 

~. Alie uil<fmkkingen aan welke in de Werklieden Schade
Iooss.t.ell. ing'. (On~evallen en Bedrijfsziekten) Prok'Iamatie, 1924, 
een betekeriis g~even is voor de doelei_nden van die Prokla• 
matie,, '.hebben, J.'anneer. zij in deze reiulaties .~ebruikt wor• 
den, die betekems; en m deze regulahes, tenz11 znlks onbe
staan,baar is met de samenhang, hebben de volgende uitdruk
kingr;n d~ daaropvolgende betekenis:-
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clamation shall, when used! in fuese regul~tions,. bear t~at 
meaning; and in these regulations wil.ess mcons1stent w1th 
the context- · 

"Proclamation" shall mean the Workmen's Compen
sation (Accidents and Industril!,l Di~ases) Proclamation 
1924, o r any amendment th·ereof; . 
"advocate" shall mean, an a~ocate of fhe_ High . Court 
of South West Africa authonzed for the time betl\g to 
oractise as such; . . . 
l•agent'' shall mean a duty admttted law agen:t authonzed 
fur the forte being _to practise as sucry•; . . 
"applicant" shall mean the . party making art ongtnat-
i.l)·g . application-; . . . 
"application'' shall mean any apphcahon authonzed by 
the Proclamation or these regulations to be made to 
a magistrate; 
"attorney'' shall mean a11 at.torney of the. High . Court 
of South West Africa authomed for the time being to 
practise as such ; . · 
"clerk of the court" shall mean- the clerk of the court 
of the magistrate of the district in which t~e inj1;1ry 
occurred or the disease was contracted, or tn . wh-1ch 
tire applicationt is macfie, as the case may be; 
"messenger of fhe · oourt" shall mean the messenger 
of the court of the . magistrate of the district either 
in which th~ inju~y. occurrecf C?r ~he ~is-ease was con
t.raded1, or m which• the apphcatton ss made, as the 
case may be; · . . . . . 
"notice" shall mean notice tn wntrng; 
"paragraph" shall mean a nu,mberecl par4- ·.of . a regu
lation, and "sub-paragraph" shall mea_w a part of a 
P,aragraph numbered in brackets; 
'party" shall mean any persorr who is a party to any 

proceedings under_ the Proclamation and shall include 
the person appearrng for a party; 
"respondent'.' shall mea111 any pers~n, otf)er than a·!'. 
applicant, who is serv~ with · notice of the appli
cation or whos·e appearance as a party to the· appli
cation may be necessary to _en1;1ble th~ magistrate ef
fectively and completely to ad1ud1cate 'Upon amt settle all 
the questions therein involved; 
"sencl"' shall mean- ro post by prepaid registered pol't; 
"sign" shall include the making by a person of a mark 
attested by two c-ompelent witnesses · testifying fhat 
such mark was · tnad'e by l>UCh person- in, their · presence 
and "signature" shall include a mark so made; 
" Territory" shall mean ttte mandated Territory of South 
West Africa. 

2. The Interpretation of Laws Proclamation 1920, shall 
apply for the interpretation of ·these regulations as it applies 
foJ the purpose of the interpretation of a Proclamation. 

'Reg u I at ion II. 
'FORMS. 

1. The forms contained in the first Schedule to 
these regulations shall, where applicable, be usect in matters 
or proceedings before a magi~t_rat~- under the J:rodamation 
with sudt variations a-nd niodtficat1oliS as the circumstances 
may require. . 

· 2. All process for service or execution and all documents 
or copies thereof lodged with- ihe clerk of the court shall 
be on· foolscap paper. . 

3 , Non-compl:ian.ce witb Ibis regulation shall not in it
. self be a ground of objection or exceptioo to an application 
or answer, but the clerk of the court may, subject to re\o;ew 
by the magistrate, refuse to receive or to issue any document 
which is not substantially in, accordance with the requirements 
of tbii; or any ol'!J·er regulation. 

R egu·I a ti-on Ill.. 

CLERK OF THE COURT. 

"Proklamatie" betekent doe Werklieden Schadeloosstelliog 
(OngevalleIT en Bedrijfsziekten) Proklamatie), 1924, of 
wljzigingen daarvan; . 
"advokaat" betekent een advokaat van bet Hooggerechts
hof van Zuidwest Afrika, gerechtigd als. zodanig te prak
tiz-eren· 
"agent~' betekent een behoorlik toegelaten wetsagent, 
gerechtigd als zodanig ie pra~~ize!en; . 
"appUkant'' betekent de partlJ die een aauvangsapph-
katie maakt; · · 
"aPJJlikatie" betekent etke appli-katie, welke kra~htens 
de Proklatnatie of · d eze regulaties· aan een mag1straat 
1remaakt .kan worden; 
r,pr-Okurdr" betekent een prokureut van het Hoog
.gerechtshof van, Zuidwest Afrika, gerechtigd· als zo
danig te praktizeten; 
"klerk van het hof" betekent respektievelik d'e klerk 
van . 'het ma·gistraatshof van bet distrikt _waarin h~t 
letsel of de zie'kte werd· opgedaan of waarto de apph• 
katie gemaakt wordt; . 
"gereclltsbode" betekent de gerechtsbode van bet magis
traatsbof vao het distrikt respektievel~k waarin _het_ letsel 
of de ziekte werd· opgedaan of waar1n de apphkahe ~e-
maakt word!· · ·- · · 
"kennisgevin'g" betekent schriftelike kennisgeving ; 
"paragraaf'' betekem een genummerd deel van een regu• 
latie en "subparagri!af'' betekent een dee!. van een p•ara-
~raaf tussen haakjes genumme~d; ... 

. ' partij" beteken-t elke persoon ?'ie een- IJ3lrl!J 1s tot p_roce
dures ingevolge de Proklamahe en slu1t III de persoon 
die voor een, partij versdtijnt; 
"verweerder" beteke·nt elke · persoon, niet zijnde een 
applikan-t, . op wie een ·kennisgeving van de applikafie 
gediend wordt of wiens verschijning als een _partij i?t 
de applikatie nodig· mocht zijn om de mag1straat m 
staat te stellen omtrent alle ·darin betrokken punten op 
afdoen<le sn vol'komen wijze uitsnraak te doeo en die 
te beslissen; • . 
"zenderi" betekent per post bij gefrankeerde aange-
tekende brief verzeooen; . . 
"o·ndertekenen" sluif in bet' door een persoon maken 
van een merk geattesteerd door twee bevo-egde getuigen, 
<lie verklaren d-al zodanig merk door .zodanige persoon 
in hun tegenwoorcti.gheid gemaakt was en "handteke-
ning" slltit in een zo g~maakt merk; ·. . . 
"Gebied'' betekent het Mandaatge-bsed van Zmdwest 
Afrika. 

2. De Wetsuitlegging Pr-oklamatie, 19~, is V'<>Or d:e inter
pretatie van deze regulaties van • toepas~ing, evenals ~ezelye 
voor de imerpretatie van·. een proklamahe van toepassmg 1s. 

Regulatie IL 
FORMULIEREN. 

1. De formulieren in de E e r s t e B i j I a g e tot deze 
regulaties moeten, waar ze toepasselik zijn, in .zaken en 
procedures vooi: een magistra~t ingev9~g_e de Ptokla~!l~ie_ aan• 
gewend worderi met zodamge afW1Jkingen en w11z1gmgen 
als oooer de omstandigheden vereist worden, 

2. Aile process!' icen voor diening of eksek11tie en alle 
dokumenten of afsc en daarvan welke aan de klerk van het 
hof worden i·ngaeV' rd moeten op fotio-papier zijn. 

3. Het niet vol4.oen aan deze reguJatie levert niet op 
•zidtzelf een gr-ond van tegenwerping of exceptie op tegen een 
applikatie' 01 · antwoord, · doch de klerk varr het hof .kan, 
·onderworpen aan herziening door de magistraat, weige,ren 
dokumenten- in ontvangst te ,nemen of 1,1it te reiken welke 
niet in hoofd:z.aak aan de vereisten van deze of een andere 
reSJUlatie voldoen. 

Regula tie Ill. 
KLERK VAN HET HOF. 

1. De klerlc varr bet hof is verpli<;ht, op applikatie 
(1) kosteloos alle formulieren in verband met ·eeo appli-

1. It shall be fhe duty of the clerk of the court on appli- katie te verstrekkent wellce een parlij mocht nodig ·heb-
cation. hen, en tegen betalmg v~n een bedrag van e~n shilling 

(1) lo provide free of charge any form in relation to an aan een ieder een afschnft van de Proklamahe en deze 
application that may be requiredi by any party, and, regulaties te verstrekken; 
on . payment of the sum of -one shilling, to . furnish (2) de zo benodigde formulieren in te vullen en daarvan 
any J:::,r:;on with a copy of the Proclamation and these afschriften te maken, wanoeer een partij niet in staat is 
reg ahons; te lezen of te schrijve!P' of d'.oor. blind.heid of a11d·ere 

· (2) to fill in and make copies ·of any forms so required lichamelike oorzaak onbekwaam is; · 
:whenever a party is unable to read or write or is 
i-ncapacitated! by blindness or other physical cause; (3) irrlidt·tingen- te verstre½~en. ~etreffendie de v?rm of 

(3) to give information as to matters- o-f form or procedure procedur•e aan -een parttJ die in persoon versch11nt: 
lo any party appearing in person; and: (4) alle vereiste pr9cesstukken uit te reiken . 

. (4) lo issue all necessary process. 2. De kl-erk van~ het ho•f uummert het eerste aan hem 
2. The · clerk of the oourt shall mark with a separate door een applikant inged,iende d okument __ m~t ee!1 afzonder-

number the first document lodged with him by an. applicant, lik nummer en. alle daarna door e_en pa~IJ 1!'ged1ende doku-
and any document lodged subseq~nUy 1>y any party in relation menten betrekkmg hebbeni:re op die applikabe, moete.n eel!St 
to that application shall first be marked! with the same number door de ~!"iii die· "!-e i1tlevert met hetzelfde nummet gen-u~19 
by the party lod'ging it and unless· so marked' may be refused worden; z11n · ze met 20 genummerd, dan ka-n de kleFk van -1 
by the clerk of the . court. · hof ze weigeren,, 
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3. The clerk of the court shall file under their respecti ve 
numbers and keep apart from the records of the court the 
records of all applications under this Proclamation, and he 
shall, when duly requested in writing, produce any record 
for inspection by any party to fhe proceed:mgs. (Form No. 36.) 

4. "the clerk of the court s'hall keep 

(1) a book to be called the "Application Record Book," 
in which he !.'hall enter the· names of the parties to 
every application·, the nature · of the application, the 
decision ·of the magistrate thereon, the date thereof, 
and · the distinctive number of such application; (Form 
No. 34) and 

(2) a book to be called "The Register of Compe'nsation 
paid: to the Magistrate," giving particulars as to the 
receipt and payment out of moneys· paid to the magis
trate under section th i r t y • th r e e ·of the Procla
mation. (Form No . 35.) 

5. An'.)' minute of any order or appointment made by 
the magistrate and any receipt to be given by the magistrate 
may be signed by the derk of the court. 

Re g u I at ion IV. 

SERVICE. 

1. (1). The first document lodged by a party with the 
clerk of the court shall bear such party's full name and such 
address or addresses as will enable service of · notices and 
documents to be effected on him eith·er by delivery or through 
the post. Where only one add ress is given• that address shall 
be d'eemed to be both· w address for delivery and a postal 
address. A post office box alone ·shall not be a sufficient 
address for the purposes of this regula1 ion. 

(2) Any such address may ·be changed by lodging with 
the derk of the court a notice in duplicate stating fuHv the 
new addrei,s. Such notice shall, within twenty.four · hours 
after such lodgimr, be sent by the clerk of the court to 
the party to be . served! with it. (form No. 7.) 

(3) Any address lodged by a party in pursuance of this 
regulation shall remain an add ress for service of such party 
from the date of lodg ing such address until forty-eight hours 
after the lodging in man1ner prescribed by sub-paragraph (2) 
of this paragraph, of a ootice of chang e of address. 

2. Save as is otherwise specially provided in the Pro
clamation o r these regulations, tile following pro-visi•ons shall 

. apply to service of · appilications, answers, orders, notices, 
and ofher documents which by the Proclamation or these 
regulations are required lo he served on any person who 
resides in ~he Territory or who has an address fo.r service in 
the Territory or who has authorizect a person resident in 
the Territory to accept service· on his behalf:-

(1) Service may be effected by sending (within twenty-four 
'hours aft·er the document to be served has been lodged 
with the clerk of the court) a copy thereof by prepaid 
registered post to the party to• he served at his address 
. for service. Every copy so sent shall, until the contrary 
is proved or unless and until the· copy is returned by 
the postal authorities, he deemed to have bee1J served 
011 the person fo whom it was so addressed at tlw 
time at which it would be delivered in the ordinarv 

. course of post. -

(2) Where a party to an application employs an attorney 
or agent for fbe purposes of the application, service 
upou that party for the purposes of that application 

• may be ·effected hy delivery of the document at the 
office of that attorney or agent. 

(3) Service may also he effected through the messenger 
of any magistrate' s court of the T erritory in the manner 
provided liy the rules governing- service of summons 
in actions in magistrates' courts. 

(4) Service may be validly effected in any other manner, 
provided that a receipt stating the date and hour of 

· service sign,ed by the person to be served or by a person 
entitl,ed to give such receipt on his behalf be endorsed 
on the notice or on a copy thereof. 

3. Where any respondent to an application either does 
not rome within the provision made in paragraph 2 of this 
regulation, or cannot be served in any of the manners 
provided in that paragraph, the magistrate may upon appli
cation• madie to him e x pa rte s upported by an affidavit 
stafin~ the circumstances direct in whaf manner service 
shall oc effected .upon h im, includl'ag service by newspaper 
advertisemen1; and service in accordance with such directions 
shall be valid and effectual. 

3. De klerk van het ho! bergt alle stukken van alle appli
katies ingevolge deze Proklamatie in volgorde van hun re
spektieve n~mmers op en houdt ze afgezo!Jderd van d~ hof
stukken ; 'htJ moet op behoorhk schnftellk verzoek mzage 
verlenen van alle stukken aan een partij tot de procedu.res. 
(Formulier No. 36.) . 

4. De kterk van het hof houdt de volgende boeken :-
(l) Een boek, genaamd het "Applikatie Aanteke~boek", 

waarin hij moet inschrijve n de namen van de parhjen tot 
elke applikatie, de aard van de applikatie, de uitspraak 
van de magistraat daarop, de datum daarvan en bet ken• 
merkend nummer van zodanige applikatie; en (formU• 
lier No. 34.) 

(2) een boek genaamd "Het Register van Schaddoosstel
ling aan de Magistraat betaald", aangevende de bie:wn
derheden betreffende de ontvangst en uitkering van 
gelden die aan de ma~istraat oetaald ziil! ingevolge 
artikel d r i e - en - de rt I g van de Pmklamahe. (formu
lier No. 35.) 

:'>. Elk orig ineel van een door de magistraat gemaakte 
order of aanstelling en· elke do or de mag istraat uit te reiken 
kwitantie kan door de klerk van het ho£ ondertekend warden. 

R e g u lat i e IV. 
DIENINO. 

1. (1) Het · eerste dokumetit door een partij aan de 
klerk van het hof ingeleverd moet de voile naam van !,O· 
danige partij dragen, benevens zodanig adres of zoda111ge 
adressen dat diening van ke1111j~gevingen en . dokumenten op 
hem kan gemaakt word·en·, hetz1J door anevenng of per post. 
Wanneer slechts een adres opgegeven is, wordt dat adres ge
acht te zijn zowel cen· adres voor aflevering als een postadres. 
Een postbus alleen is niet een voldoend adrcs v-00r de doelein
den van deze regulatie. 

(2) Elk zodanig adres kan veranderd worden door een 
kennisgeving in duplikaat aan de lderk van het hof in· te 
leveren waarin het nieuwe adres volledig wofdt opgegeven. 
Zodanige kennisgeving moet binnen vier en twintig uur na 
zodanige inlevering door de klerk van het hof verzonden 
wordc!l' aan de partij waarop die gcdiend moet warden. (For
mulier No. 7.) 

(3) Elk . adres door een par'tij ingeleverd overeenkomstig 
deze regulatie, blijft een adres voor diening van die parhj 
van af de datum van inlevering van dat adres tot na ailoop 
van achl e,1 veertig uur na inlevering, o p· de in subparagraaf 
(2) van de1e paragraaf voorgeschreven wijze, van een kennis
geving van verandering van act.res. 

2. Behoudcns andere biezondere bepalingen in de Pro
klamatie of deze regulaties, zijn de volgende bepalingen van 
toepas.sing op de diening van applikaties , antwoorden, orders, 
kennisgevingen en andere dokumenten welke krachtens de 
Proklamatie of dez·e reRulaties gediend moeten warden op 
een persoon die in het uebied woont of die een adres voor 
dicning in het Gebied· heeft of die een m het Oebied woon
achtige persoon gemachtigd heeft ten zijnen behoeve diening 
aan te nemen :-

(1) Diening kan geschieden door binnen vier en twintig 
uur n-adat het te dienen dokument aan de klerk van 
'het nof ingdeverd is ee1t afschrift daarvan gefrankeerd 
en aangetekend per post te verzenden aan de partij op 
wie gediend moel worderr naar zijn adres voor diening . 
Elk zo ver:mnden afschrift wordt, totdat het tegenover
gestelp'e bewezen is of tenzij en totdat net afschrift 
do,o( de postautoriteiten terughezorgd is, gehouden 
gecfiend te zijn op de persoon aan wie het zo geadres
seerd was, op het tijdstip wa-1rop het i,~ de gewone 
loop van de post afgel·everd: r,ou zi,in. 

(2) Wanneer ·een partij tot een apr.likatie de diensten van 
een prokureur of agent gebrmkt voor de doeleinden 
van d'e app-likatie, kan diening op die partij voor de 
d'oeleinden van de app1ikatie geschieden oroor aflevering 
van het dokument ten kantore van die prokureur of 
agent. 

(3) Diening kan ook geschiedien door de gerechtsbode van 
een magistraatshof van het Oebied op de wijze voorge
sclireven door de rege{s hetreffende diening van d ag
vaardingen in akties in magistraatshoven. 

(4) Diening kan ook op rechtsgeldige wijze geschieden 
op een andere manier, mits een ontvangbewijs, aan
gevende de datum en het uur van diening, oridertekend 
door de persoon op wie d e diening geschieden moet 
of door een persoon die gerechtigd is zodanig ont
vangbewijs ten zijnen behoeve te geven, in elk geval 
op de kennisgeving of een afschrift daarvan aange-
tekend word!. - · 

3. Wanneer een verweerder in een appHkatie niet 
binnen de bepalingeu, van paragraaf 2 van deze reg ulatie 
valt of geen dieniniJ o p hem kan · geschieden op een 
manier bepaald in die paragraaf, dan kan de magislraat op 
een e x p a r t e aan hem gemaakte . applikatie, gesteund door 
een becd'igde verklaring aangevende de omstandigheden, be
velen op we1ke wijze d'C diening op hem moet geschieden, 
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4. Service of an order for the detentiflh of a ship shall 
be effected in such, manner as the judge 1haking the order 
shall therein direct, and if no such direction§ are given, service 
may be effected by affi_xing a copy _,of the o:r~er on a 
conspicuous part of the shtp and pro.ductng ;he ongmal order 
to the master or other person, if jny, ap~frently in charge 
of the ship,· 

5. Save w'here under the flroclamatimi or these regu
lations service is to be effected by the ~lfrk of the court, 
servic; shall be effected by or at the inst~11te of the parties. 

Reg u 1 at ion V. 

APPLiCATIONS. 

1. An application for the determinati,g1l of any question 
in dispute shall not be made unless and m1lil some question 
has arisen . between the . parties and such _ ~uestion has not 
been setUed by . agreement. (forms Nos. '.l; 4, and 5.) 

2. The procedure prescribed by sei:;tjons E i g h t e e n 
and T w ,e n t y ,of the Pr:oclama tion in regi!i'd to applications 
by a workman or an emp1oyer shall alsg m u t a t i s m u · 
ta nd is be the procedure where the appli€~tion is made by 
a person who is not a workman or an enployer. 

3. It shall not be necessary for any p,;irson)ippearing on 
behalf of a party to an application to jgdge a powe1· of 
attorney, but the authority of any such ppp~on so to appear 
for a party may be challenged at the fir~t appearance at 
which the opposin.g party has knowledge fhat such person 
is so appearing. In t'he even,t of such chall!l!l!,IC the magistrate 
may allow th,e proceedings to continue, ,rntt the person so 
challenged to continue to appear ,upon §tlth tenns as he 
may think fit, but no execution shall issu1c against the party 
challenging until the magistrate shall . be ~atisfied that the 
person challenged has auUtotity so to appear. A person appear
ing for a party without authority may b.~ ordered by ihe 
magistrate to pay personally the costs •m:casioned by his 
so appearing. 

' 4. (1) The respondent to an applicatjµn may, but not 
later than three days after he has receiveii notice of appli
cation, serve ,on the applicant a r-eque~i .. in writing for 
further particulars of the grounds upon wlJi~h the application 
is .made, specifying in such- request th<c questions as to 
which he desires to have information; [j~d the applicant 
may, but not later th,an three days after he has received 
the answer to the application, serve on Hte respondent to 
an application a rcqtrcst i~1 writing for §imilar particulars 
of the ground's upon ,which the application is opposed. 

(2) A copy of any such request shall Igithwith be lodged 
with the clerk of the court by the party 1n8king the request, 
a.nd a copy of any reply thereto shall fgfthwith be lodged 
with the clerk of the court by the party i~aking the reply. 

(3) If the party so requested to furni§~ particulars fails 
to do so within a reasonable time and ifl consequence of 
such . fail-ure it is necessary to adjourn tfle hearing of the 
application, fhe magistrate may order that the costs occasioned 
by such adjournment shall be paid by the nerly so in default. 
The magistrate may also disallow the co~t• of any request 
for particulars which was in his opini;:rn unnecessary or 
vexations, and may in that event also 11yard against the 
party making that request the costs of Hit- replies thereto. 

5. The clerk of the court shall cause a ~t'PY of the answer 
l·o an application I,odlged with him to be sem to the applicant 
not later fhan. twelve hours afte r such cop,_\i has been J.odged 
with him. " 

6. Where an applicant wishes to am11nd his application 
or any particulars or stateni:ent accompanying the same, or 
where a respond!ent wishes to amend his :{nawer to an appli· 
cation, the party so wishing to amend shafi lodge with the 
clerk of fhe court a statement in writing gf the amendment 
\\"h-ich he desires to 111ake, . and the clerk gt the court shaU, 
not later than twelve hours thereafter, se!Jtl a copy thereof 
to the ofher party to the applicati-on. 

7. (1) Where a respondent from wlWm compensation 
is claimed admits liability, he ma.y at any time before the day 
fixed for the hearing of the application- (Form No. 9) 

(a) Where the application is for an Ofg"r for periodical 
payments in respect of temporary incapacity, lodge 
wirh the der'k of the court a notice thH the respondent 
submits to . an order for the periodje~I payment of a 
sum to be specified in such notice; @r 

daaronder begrepen diening door middel van een adver
tenti-e in ·een koerant; zullende diening overeenkomstig zulke 
bevelen geldig en van kracht zijn. 

4. Diening van een order voor aanhouding van een 
schip geschiedt op zodan.ige wijze als de rechter, die de order 
verleent, daarin beveelt. Zijn zulke bevelen niet gegeven, 
dan kan diening geschieden door een afschrift van de order 
op een in 't oog lopende plek op het schip vast te plakk•en 
en door de oorspronkelike order te vertonen aan d e gezag
voerder of andere persoon, zo die er is, di·e naar ' t schijnt 
toezic'ht over 't schip heeft. 

5. B'ehalve wanneer ingevolge 
regulaties diening moet geschieden 
hof, rnoet diening geschieden door 
partijen. 

de Proklamatie of deze 
door de klerk van bet 
of ten behoeve van de 

R e g u I a t i e V. 
APPLIKA TIES. 

1. Een applikatie voor de beslissing van een geschil
punt ;zal niet worden gemaakt tenzij en totdat een vraagpunt 
tussen de partijen voorgekomen is en zod-anig punt niet bij 
overeenkomst uitgemaakt is. (Formulieren Nos. 3, 4 en 5.) 

2. De procedure voorgeschreven in artikels a ch t tie n 
en t w i n t i g van de Proklamatie ten aanzien van applikaties 
door een werkman of een werkgever, is ook mu ta ti s 
mu ta n di s de procedure wanneer de applikatie gemaakt 
wordt door een persoon niet zi'jnde een werkman of een 
werkgever. 

3. Het is niet nodig; dat een persoon, die ten behoeve 
van een partij tot een applikatie verschijnt, een volmacht 
indiene, doch de autoriteit van zodai1ige persoon om zo voor 
een partij te verschijnen kan worden gewraakt bij de eerste 
verschijning waarop de tegenpartij bewust is dat :wdanige 
persoon zo verschijnt. Ingeval van zulk een wraking kan 
de magistraat foestaan dat de pro-cedures voortgeset wor• 
den en dat de gewraakte persoon blijve verschijnen, op 
mike v,oo,rwaarden als hem goeddunkt, doch geen lastbrief 
tot eksekutie za( tegen de wrakende partij worden uitgereikt 
t•otdat de rnagislraat overtuigd is dat de gewraakte persoon 
autoriteit had om zo te verschijnen. De magistraat kan een 
persoon die zonder autoriteit voor een partij verschijnt, ge• 
lasten per-soonlik de ko-sten te betalen veroorzaakt doordat 
hij 7:0 verscheen:. 

4. (I) De verweerder in een applikatie kan, doch niet 
later dan drie dagen nadat hij kennisgeving van de applikati:e 
gekregen heeft, op die applikant een verzoekschrift dienen 
voor nadere biezonderhcden van de gron<len waarop de appli
katie berust, in welk verzoekschrift hij uiteen moet zetten op 
welkc punt en hij inlichtingcn verlangt; de applikant kan, 
<loch niet later dan drie dagen nadat hij het antwoord op 
tic appllkatie gekregen, he-eft, op de verweerder in een appli
katie een verzoekschrift dienen voor soortgelijke biezonder
heden van de gronden waarop het verzet tegen de applikatie 
berust. 

(2) Een afschrift van zulk een verzoekschrift moet on. 
middellik aan de klerk van het hof worden ingeleverd door 
de partij die het verzoek doet en een afschrift van elk ant• 
woord daarop moet onmiddeHi'k aan de klerk van het h-of 
worden ingeleverd door de partij d:ie antwoordt. 

(3) 1 ndien de partij aan wie aldus verzocht is biezonder• 
heden le verstrekken) ver.zuimt zulks b_innen e~n redelike tijd 
te doen, en het tengevolge van zodamg verzmm noodzakelik 
wor~t het l'erhoor \'an de applikatie te verdagen, kan de 
mag1straat gelasten dat de kosten veroorzaakt door zodanige 
verdaging. betaald word en door de partij die zo in verzuim 
bleef. De magistraat kan ook de kosten weigeren van 
een verzoek dat zijns inziens onnodig of ergerlik was en kan 
in dat geval ook de partij~ die dat verzoek maakt, veroordelen1 
tot betaling van de kosten van de antwoorden daarop. 

5. De klerk van het hof doet een afschrift van het ant
woord op een bij hem ingeleverde applikatie, aan de appli• 
kant zenden niet later dan twaalf uur nadat 1:odanig afschrift 
hij hem ingeleverd is. 

6. Wann·eer een applikant verlangt zijn applikatie of 
biezonderheden of verklaringen die dezelve vergezeUen te 
wijzigen, of wanneer een verweerder verlangt zijn antwoord 
op een applikatie te wijzigeno, moet de partij die zodanige 
wijzigrng wenst aan te brengen aan de klerk van het hof een 
schriftelike verklaring inleveren van de wijziging welke hij 
1,1;enst te maken. De klerk van het hof moet niet later dan 
twaalf uren daama, een afschrilt daarvan zenden aan de 
andere l}artij tot de applikatie. 

7. (1) Wanneer een verweerder van wie schadeloosstel• 
ling gevorderd wordt . aansprakelikheid erkent, kan hij te 
eniger tijd v66r de dag voor het verhoor van de applikatie
vastgesteld- (Formulier No. 9.) 

(a) wanneer de applikatie is voor een order voor perio• 
dieke betalingen voor tijdelike ongeschiktheid aan de 
klerk van het h·of een kennisgeving inleveren <lat de 
verweerder zich onderwerpt aan een order voor de 
periodieke betaling van een in z.odanige kennisgeving 
opgegeven bedrag-; of 
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(b) where the application is f.or an order for payment 
of compensation in respect of permanent incapacity or 
death pay to the magistrate such sum of mon-cy as the 
respo~dent considers sufficient to cover his liability for 
compensation for permanent incapacity or death, and 
l'Odge .wifh the clerk of the court a notice thereof. 

(2) The c:ler'k of the court shall, not later than twelve 
hours after any such notice is lodiged,or payment made, send 
notice thereof to the applicant, and to the other respondent 
(if any). (Forms Nos. 10 and' 11.) 

(3) If ihe applicant elects . to accept in satisfaction. of 
his claim the periodical payment specified in the respondent's 
notice or the sum so paid to the magistrate, he shall lodge 
wit'h the clerk -of the court and send tn the respondent a 
notice stating such acceptance withi.A such. reasonable time 
before the day . fixed for the hearing of the application as 
the time of receipt of notice of submisston by the resp·ondent 
has permitted. 

(4) ff the applicant -elects to accept in satisfaction of 
his daim fhe periodical payment submitted to by the respon_d-ent, 
or gives nollce of "his w_illingnes-s to accept the _sum paid to 
the magistrate, the magistrate may, on apphcat10n m_ad'e. to 
him by the applicant, ~orthwith make an award: d1rectmg 
payment of. such periodical sum acc?rdingly, or payment out 
to the apphcarrt of the sum so pa1,d to the magistrate. If 
the applicant dloes not so elect, fhe application may proceed. 

· (5) The magistrate may, in his discretion, order [he _re
spondent lodging noiice of submission to an order or paymg 
money to the magistrate to pay such costs as the apphcant 
may have properly incurred before the receipt of . notice 
of submission t-o an award or payment to the magl-strate, 
and the costs of applying therefor. If the ap,plican·t intends 
to apply for any such costs, he shall give notice of . his 
intention tn his notice of acceptance, but where the t~me 
of lodging notice of su_bmission to an order or the time 
of paymen1 to the magistrate by the respondent does. not 
permit •of n_otice of accep,ta~ce beini. given, the _applicant 
may apply tor such· costs without giving such notice. 

(6) Where any party has not given notice of acceptance 
in accordance with this paragraph, he may nevertheless :1c_cept 
the periQdical payment which the respondent has subrmtted 
to pay, •or the sum paid to the magistrate, at any time before 
th·e application is called on and opened, -subject to '.he payment 
ol any costs which may have been r~ason~bly \ncurr~d by 
the _respondent after the <!_ate of _service ot not~ce of sub
mission or of payment to tlle magistrate, and which may be 
allowed by the magistrate; and the magistrate may · o~der 
any costs so allowed to be paid by the party so accepting. 

(7) In 4efault of notice of acceptan·ce by the applic~nt, 
the application may p-roceed; but if no greater co-mpens~t1011 
is awarded than that which the respondent has submitted 
to _pay or has paid to the magistrate, such respondent shall 
not be liable to pay any l'urther_ costs than, . such as he 
migh-t have been ordered to pay 1f the penod1cal payment 
offered or sum paid to th·e magistrate had been accepted; 
and the magistrate may order any costs incurred by such 
respondent afler notice of submission to an order or pay
ment to the magistrate to he paid by any party who has 
noi given notice of acceptance of ~uch periodical payment 
or sum. · 

(8) The provisions of this paragraph shall, \tith the 
necessary modi!itati-ons, apply to a case in which an employer 
who has lodged an application admits liability to pay com
p·ensati,on. 

8. (1) Where any party to an application relies upon 
any document as evidence in his favour otherwise than for 
the purpose ,of discreditin,g the. testimony of a witness, he 
shall, at least three days before the hearing of the application, 
cause a schedule giving a short description of sue~. d~cu
ments to be. served! upon the other party to the app,ucahon, 
and altow such other party a reasonable opp-ortu,nit_y to in
spect the originals and! to take copies thereof before the 
hearing. A party may lodge such documents with the clerk 
of the court, and: give notice in the schedule thereof that 
they may be inspected at the office of the clerk of the co-urt. 

(2) Where the pr-ovisions of 1his paragraph have not been 
complied with, fhe magistrate may adjourn the hearing of 
the application, and may order the party in default to pay 
the costs occasioned by suc:h adjournment. 

(b) wanneer di! appl-ikatie is voor een order voor betaling 
van schad!!l§osstelling voor bli jvende ongeschiktheid of 
de dood, !Hin de magistraat zodanige som gelds be
talen als dr, verweerder voldoende oordeelt om zijn aan
sprakelikheia voor schadeloosst,elling voor blij vende on
geschiktheig of de dood te dekken en aan de klerk van 
het hof CC!! kennisgeving daarvan inleveren. 

(2) De kier~ van het hof moet twaalf uren nadat zo
danige kennisgevii1g ingediend -of betaling gemaakt i5, daar
van kennis geven aan de aprlikant en aan de andere ver
weerder (w er ~f'II is). (Formulieren Nos. 10 en 11.) 

. (3) Als d~ !l_pplikant verkiest in voldoening van ~ijn ,,_or
denng de penocl1eke betaling, op'gegcven in de kenmsgevmg 
van de l'erweerdq of het :w aan de rnagistraat h-etaalde hedrag 
aan te nc_men, d,iu moet hij een kennisgeving aan de kler_k va~ 
het hot m-l~veren en aan de verweer<ler ze~den, wa~rm ~11 
\'erklaart d1t aan: te n-emen• binilen zodamge redehke !tJd 
v&6r de _yas~gestg!de dag v~r het verhoor va~1 de applikatie 
als h-~t t1Jdsttp V!!h ontvangst van de kennisgevmg van onder
werp1ng d'oor d(: \'erweerder toelaat. 

(4) yerkiest El'e applikant in voldoening va.n zijn vordering 
de penod1eke heti!Hng w~araan de ,:erwee~der z1ch ,~~derworr;en 
heett, aan te 111:,fnen, of geeft h1J kenms van z11n gew1llig
he1d om het aan Jl,e magist raat betaalde bedrag aan te nemen, 
dan,. kan de m~&-!§traat, op aan hem gedaan aanzoek door de 
apphkant, onm1d(!e!lik di,enovereenkomstig een order maken 
d~ b~talmg van iodanige periodieke som gelastende of de 
tntkenn~ van h~t -Jo aan de magistraat betaalde bedrag. Maakt 
de ~pp-l_1kant q~et een zodanige l'erkiezing, dan kan met de 
apphkaile worden, voortgegaan. 

(5) De mag:istraat kan naar belieyen, de verweerder, 
di_e kennisgevini' van ond-e;werping aan een ord~r inlevert 
of g,eld aan de tnagistraat betaalt, bevelen zodamge kosten 
te betalen als tle applikant werkelik gemaakt hee!t voor 
de ·9ntvang~t "iln de kennisgeving van onderwerpmg tot 
een toe~ennmg gf van betaling van aanzoe~ daarvoor. Heeft 
de apphkant het Voo-rnemen om v-o-or z·odamge kosten aam.oek 
~e ct:?en·, da~ ITJbet hij van zijn voornemen kennis gev~n 
m 211_11 ken_nisgtinng van aanneming, doch wanneer. de hJd 
van mlevermg \'itn de kennisgeving van onderwerp1ng aan 
een order of . de !ijd van betalin·g aan d e magistraat door de 
verweerrler met loelaat <lat cen kennisge,·ing van aanneming 
gegeven wordt, 9an kan de applikant voor zulke kosten aan
zoek doen zo·nd~i- zodanig kennis te geven. 

(6). Wanneer -een partij geen kennis gegeven heeft v~n 
aarmem_mg_ over,:;i'nkomstig deze paragraaf, kan- hij niettemm 
de penod1eke l!etaling aannemen aan de betaling w~arvan 
de \'erw-eer<ler ZH:'h onderworpen heeft of de aan de mag1straat 
betaalde som, t~! eniger tijd voordat de applikatie opgeroepm 
en 111 b~handelmg genomen is, be~oude_~s betaling van de 
kosten die door _!le verweerdcr redehkerwt)Ze gemaakt z1Jn na 
de datum v~n 4le1Hng van de kennisgeving van on-derw~rping 
of van betahng i:lan de magistraat en wel'ke door de mag1straat 
mochten w-orde11 t-oegestaan; de magistraat kan bevelen dat 
zo to,egestane k§sten door de partij die ze aanneemt, betaald 
word-en. 

(7) . Bij gehrek aan kennisgeving van aanneming door 
de apphkant~ ½a11 met de applikalie worden voortgegaan; 
d?ch als geen hij-gere schadeloosstelling wordt toegekend dan 
d1e, aan- de hetgling waarvan de verweerder zich onderworpen 
heeft of die ~ve!ke hij aan de magistraat bet:iald heeft, is die 
respondent met aansprakelik voor de betalrng van verdere 
kosten dan 

0
~1e 'k-elke hij gelast had kunnen worden te be

talen_ ats ~I_~ a41igeboden periodieke betaling of het aan de 
mag~straat beta1!ltle bedrag aangenomeu was geworden. De 
mag1straat kan llevelen dat kosten door zodanige verweerder 
gemaakt 113: de kennisgeving van onderwerping aan een order 
of na betalmg }Ian de magistraat door een partij moeten wor
den _ betaal~, ~it gce-n kennisgeving van aanneming van zo
damge penod1eh@ betaling of zodanig bedrag gegeven beeit. 

.. _(S) De bem1lingen van deze paragraaf zijn, met de nodige 
w11z1g111g_en, van toep-assing op het geval waarin ecn werk
gever dLe een_ applikatie heeft ingeleverd aansprakelikheid 
erkent om sch adeloosstelling te betalen. 

8. (1) WalJileer een p-artij tot een applikatie steunt op 
een dokument <!l§ bewijsstuk te zijnen gunste, anders dan voor 
het doe! 01~. d!J_ getuigenis van een getuige te ontzen11wen, 
dan. mo_et h1J 1m11stens drie dagen v66r het verhoor v3:!1. de 
apphkatte,_ een lijst, bevattende een bekn.?pte beschn,1vm_g 
\'an zoctamge dqkumen!en, op de and-ere parllJ tot de apphkat1e 
do~n d1ene11 en ,odanige andere partij een redelike gelegen
he1d geven om __ inzage te nemen van de originelen en om 
da.in·an afschnften te maken v66r het verhoor. Een 
partij kan znlke dDkumenten aan de klerk van het 
hof inleveren -i"li in de bijlage daarvan kennis g even dat 
ten kantore v.in de klerk van het hof daarvan inzage kan, 
w<,rclen genom~ii. 

(2) Wanne~1- de bq;alingen van deze paragraaf niet nage
komen zijn, kan de magistraat het verh-0or van de applikatie 
verdagen en kf!h de partij die in gebrek~ was, bev_e!en de 
kosten te betaleii veroorzaakt door zodamge verdagrng. 
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9. The parties shall loctge with the clefil: of the court 
such copies of dbcuments as a re by the Pr-0cl~1pation or these 
regulations required to be served by the clerk of the court 
•on the ofher party to the application o r to q~ sent to him. 

10. (1) Any party to . an a1>P.•l!cati•on IT:il t b~t at lea~t 
eight days before the day fixed iof:Jhe heann~ ot the appli
cation, lodge with the clerk of the court _an application 
requ~sting- the_ magistrate to_ summon an asses~tt1: or assessors 
to sit with him under sechon s e \" e n t e e II bl" the Procla
mation. (Form No. 12.) 

(2) The clerk of the court sha ll forthwith submit such 
application to the magistrate, who sh.all st1,\le· thereon in 
writing whether he allows or re fuses the apn kation, and if 
the application is a llowed the name of each assessor sum
moned by him, 

(3) If the application is allowed the clerli _ of the court 
sh-all forthwith send' notice thereof to each as:1\"ssor so sum
moned and to each' party; and if the applica\lion is refused' 
he shall send notice of such refusal to each party, (Form No.13.) 

(-1) If at th-e time and place appointed frlr the hearing 
of the application any assessor so summoned q,~:es not attend, 
the magi-strate may either proceed with the !fraring of the 
applicafi.on without his assistance or he m:iJ adjourn the 
hearing. 

11. (1) Where, under any pr,ovision ma~jie,_in the Pro
clamation or in these regulations tbat a persg;l!t-, 'shall furnish 
any information o-n being so required by at)o,I 1er per~on, a 
request has been so made for fhat informahgil by a person 
en-titled thereto and the person, liable to f!! l'_hish that in
formation has refused or has failed within !I-tree days to 
comply with the reqliest so mad:e, the pers,g!i- claiming to 
be entitled to that infonnation may apply to l11e mag istrate 
on affidavit, setting forth the facts on- which the application 
is made for a rule n- i s i calling upon the P~:rs-on liable to 
furnish that information to show cause why He should not 
be ordered t.-o furnish the informatiol1! so reg1,Hred, and the 
magistrate may thereon make a rule n i s i accotHingly. (forms 
Nos. 16 and 17.) 

(2) A copy of s uch rule n- is i and of the said affidavit 
shall be served upon the respondent at least tt1 fee clear days 
before the return day of the said rule n i s i. 

(3) The magistrate may on the return of !i-ie rule n i s i 
hear evidence a nd make such ,order, including an order as 
to costs-, as may in the circumstances be just "}Hid necessary. 

12. (1) Where a principal has given ."no,f ite to a con
tractor under the provision· made by section f {j: rt y - th r e e 
(2) of the Proclamation., and the contractor desire§ to intervene, 
he shall lodge wifh t.he clerk •of the court a not)ee in triplicate 
that he so intervenes, and he shall thereon be en !itled to make 
copies of the application and of any other c!fleuments then 
lodged with the clerk of the court in conneq ien with that 
application. The clerk of the court shall withi1l twel\'e hours 
after its receipt cause such notice to be sent ti;, the applicant 
and the principal. (Forms Nos. 31 and 32.) 

(2) A contractor who has so lodged wi1h the clerk of 
th-e court notice that he intervenes shall lodi i:' an answer 
to the application: within seven days after serJ ice upon him 
of the said notice g iven· by the principal or _ such iurther 
time as the magistrate may on app-lication i iio\\'; and all 
the provisions of this regulation in regard tq' the first re
spondent s hall apply to him. 

(3) The magistrate may on: the hearing bl the appli
cation either order that such person be made a respondent if 
he is satisfied that he is entitled so to interi:l!ne, or may 
refuse to make him a respondent and order hiin to pay the 
costs incurred by his inte rvention if satisfied that he is not 
entitled so to intervene. 

(4) Where the application, is dismissed wit~ t:osts against 
the workman the respondents shall, unle5s it be otherwise 
ordered, be entitled only to one set of costs q § ii the con
tractor had not intervened, and the magistrate shall decide 
all questions_ of costs as between the contractor :!lild the other 
parties to the application and may give such directions as 
t-o costs as the justice of the case may require. 

13. Every person tlaiming t·o be entitled tq ariy amount 
as a dependent shall be joined on any application nnder 
section six I e en (d) of the Proclamation eit!le r as appli
cant o•r as respondent, and th·e magistrate may ill any stage 
of the proceedings in such application, upon 1'!!quest made 
to him in writing or of his own motion, order tjiat any other 
person appearing to be interested be Joined. 

9. De partijen moeten aan de klerk van het hoi zodanige 
afschriften va11 dokumenten indienen als ingevolge de Pro
klamatie of -cl-e2e regulaties door de klerk van het hof op 
de andere partij tot de applikatie moeten, worden gediend 
of aan hem ge2onden. 

1.0. (1) Een partij tot een applikatie kan, <loch minstens 
acht d·agen v66r de- voor het verhoor van de applikatie vast
gestelde dag-, een applikatie aan de klerk van het hof in
leveren, de magistraat verzoekende cen assessor of assessoren 
te dagvaarden, -om met hem zitting te houden ingevolge ar
tiket z event i -e 11 van de Proklamatie. (Formulier No. 12.) 

(2) •De klerk van: het hof moet zod:anige appHkatie on
rniddellik aan- de magistraat voorleggen) die <laarop schrifte
lik vermeldt of hij de applikatie toestaat of weigert, en in
geval de applikatie toegestaan word-t, de naam van iedere door 
hem gedagvaarde assessor. 

(3) WorcJ!t de apr.likatie toegestaan) dan geeft de klerk 
van het hof onmiddelhk daarvan · kennis aan iedere zo gedag
vaarde assessor ell' aan ied-ere p-artij; wordt de applikatie 
geweigerd', dan geeft hij kennis van zodanige weigering aan 
iedere partij. (Por"mulier No. 1.3.) 

(4) Wanneer op de tijd- en plaats vastgesteld voor het 
verhoor van de apptikatie eerr zo ged-agvaarde assessor niet 
tegenwoord'ig is, kan de magistraat of met het verhoor van de 
applikatie Yoortgaan, zonder zijn hulp, of hij kan het verhoor 
\"erctagen-. . 
· 11. (1) Wanneer, ingevolge e_en bepaling in de Pro

klamatie of in deze regulaties dat cen persoon inlichtingen 
moet verstrekken op daartoe gedaan. verzoek door een an
dere persoon, een verzoek aid-us gedaan is voor die inlich
ti ngen door een daartoe gerechtigde perso-on en de persoon 
die verplicht is die inHchtingen te verstrekken, geweigerd 
of v,erzuimd heeft binnen drie dagen aan het zo gedane ver
z_oek te ~~ldoen-, ~an_ ~an _-de persoon die b~weert g~_rech
hgd te 21111 tot die mhchtmgen aan de mag1straat; biJ be
edig<le verklaring 11iteen2ettende de feiten waarop de appli
katie gemaakt word't, aanzoek doen voor een bevel n I s i , 
de persoon die verp1icht is die inlichtingen te verstrekken op
roepende om redenen aan te tonen waarnm hem niet &"elast 
zal word~n om de 20 vereistc inlichtingen te verstreKken, 
en de magistraat kan d-ienovereenkomstig een bevel n is i 
maken. (Formuliererr Nos. 16 en 17.) 

(2) Een afschrift van zod'anig bevel n i s i en van ge
zegd-e beedigde verklaring moetert op <le verweerder gediend 
worden ten minste drie voile dagen v66r de <lag van verhoor 
1·an gezeg d· bevel .It i. s i. 

(3) De magistraat kan op de dienende dag van het be
vel n i s i getuigenis horen en zodanige order maken met 
inbegrip van een order betreffende kosten, als onder de om
slandigheden rechtvaardig en nodig mocht 2ijn. 

12. (1) Wanneer de patroon aan een aannemer kennis 
gegeven heeft, ingevolge de bepaling·en van artikel d r i e -
en • v e e rt i g (2) van d;e Proklamatie en de aannemer \\'enst 
tussenbeide te komen, moet hij aan de klerk van het hof een 
kennisge\'ing in _ drievoud inleveren, dat hij . 20 tussenbeide 
komt. t-lij is dan gerechtigd om afschriften v_an de appli
katie en van andere dokumenten te maken, welke dan aan 
de klerh: \an ~_et hof ingeleverd zijn in verband met die appli
katie. De klerk van· !let hof moet binnen twaalf uren na de 
ontvangst, zod'anig·e kennisgcving doen zenden aan de appli
kant en de patroon. (Formulieren Nos. 31 en 32.) 

(2) f.en aannemer, -die aldus aan de klerk van het hof 
kennisgeving heeft ingeleverd, d-at hij tussenbeide komt, moet 
een antwoord op de applikatie inleveren binnen zeven dagen 
nadat gezegde kennisgeving door de patroon gegeven op hem 
gediend is of zodanig verder tijdsverloop als de magistraat 
op 1·erzock mocht toestaan; zullende alle bepalingen van deze 
regulatie ten aan2ien van de eerste verweerder op l1em van 
toepassing zijn. 

(3) De magistraat kan bij 't verhoor van d'e applikatie 
or gelasten dat zodanige persoon als verweerder zal -optreden, 
als hij overtui~d' is dat hij gerechtigd is zo tus_senbeide te 
komen, of · we1geren om hem als 1·erweerder te la ten op• 
treden, en hem gelasten de kosten te betalen veroorzaakt 
door zijn tussenkomst, als hij overtuigd is dat hij niet ge-
rechtigd is 10 tussenbeide te komen. ' 

(4) Wanneer de applikatie afgewezen is met kosten teo·en 
de werkman, zijn de verweerders, tenzij anderszins bev~en 
wordt, alleen gerechtigd tot een s tel kosten, alsof de aan
nemer niet tussenbeide gekomen was, en de magistraat be
slist omtrent alle geschilfen over ko-sten tussen de aannemer 
en de andere partijen tot de applikatie en kan zulke bevelen 
geven omtrent lmsten als rechtvaardig mocht zijn. 

13. Een ieder die :ianspraak maakt recht te hebben op 
een bedrag als ecn afhankelike persoon wordt gevoegd in 
een applikatie ingevolge artikel z es ti en (d) van de Pro
klamatie, hellij als applikant of als verweerder. De magistraat 
kan in elke stand van -het geding in zodanige applikatie, 
op aan- hem gedaan schriftelik verz-oek of uit eigen beweging, 
bevelen dat andere personen die er helang in schijnen te 
hebben gevoegd worden. 
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14. (1) An application to determine what sum is payable 
in respect of medical attendance on and the burial of a 
deceased workman wh·o leaves no dependents shall be made 
by the represenfative, if any, of the deceased workman, or 
if there be n•o· such representative by any person to whom 
any such -expenses are dtue. In the latter case any other 
person known to the applicant to be a person to whom any 
such expenses are due shall be joined in the application 
either as applicant or as respond·ent. 

(2) Where the amount awarded bi the magistrate on 
any such application is insufficient to pay such expen,;es 
in full it shall be apportioned between the persons to whom 
such expenses are payable in such manner as the magistrate 
shall .direct. 

15. (1) Where an application under section t wen t y -
five (6) of the Proclamation is made on behalf of the 
client the magistrate shall before making any order satisfy 
himself that t'he pers'On making the application has the authority 
of the client to make it. (Forms Nos. 28 and 29.) 

(2) Where an application under that sub-section is made 
for an order against an attorney or agent who does_ not app~ar 
upon the reoord as the attorney or agent of the chent makmg 
the application, the application shall be supported by an 
affidavit by the client stating concisely and succinctly the 
grounds of the application and alleging specifically employ
merrt within the terms of the section. 

(3) Notwithstanding the terms ~f ~he order made ex 
part •e the magistrate may on apphcat1on by the attorney 
or agent •on at least one day's notice to th~ party \~'ho 
obtained the order extend for a reasonable period the tune 
allowed by the order for submission of the bill of costs and 
statement. 

(4) Any order· made e x pa rt e under the sub-section 
may on the application of the attorney or agent on at least 
one' clear day's notice to the applicant for the order, be 
discharged by the magistrate on its being· proved that th_e 
attorney or agent was not i11 fact employed as to an appli
cation by the party by or. on whose behalf the order wa,; 
obtained. 

(5) A party seeking to have a taxation or reyiew by 
the clerk of the c011rt under section t we n t y - f 1 \' e (6) 
.reviewed by the magistrate shall give to the other party to 
the proceedings at least four days' notice of an appointment 
before the magistrate for that purpose, a~d shall at the same 
time serve upon tha1 party, and lodge with the clerk of the 
court at least two days before the appointm~nt, a schedul~ 
showing the items . to the allowance o~ disallow~nce . of 
which he objects and the grounds on wluch he objects. 

16. It shall not be necessary to state in any applicatio1, 
or in any notice of an application that the app!ica_n_t app}ies 
for costs against any respondent unless the hab1hty. ol_ a 
respondent to pay costs was at the time when the apphcahon 
was lodged the only question in dispute. 

17. (1) The magistrate 'may appoint a sworn shorthand 
writer to take down in shorthand a note of vi v a v o c e 
evidence and proceedings; and suc·h appointment may be 
made either generally for the purpo~es of all . appli~ations 
to fhat magistrate under the Proclamation or specially for the 
purposes of any particular appli.caiiofi. 

(2) A party shall be entitled to a transcript of any 
such shorthand note on payment of a fee of. 6d. for each 
100 words. 

(3) In ·the •event of an appeal being noted and· ~et down 
for hearing such shorthand' note shall, so far as relev:1:nt to 
trappeal, be transcribed• and verified on ·oath and . ~µch 
transcript shall thereafter form part of the record. 

R e g u I a ti on VJ. 

PAYMENT OF CO'iiPENSATION TO A M.AGfSTRATE. 

1. Whenever money is paid to a magistrate under section 
t bi rt y • t b r _e e of the Proclamation the person making the 
payment shall lodge with the clerk of the court a metnoran
dum in duplicate; and th·e clerk, upon receipt thereof and of 
the money so [Jaicl•, shall sign the receipt attached to each 
such memorandum and reti1m the duplicate to the person 
paying in. The person making the payment shalt forthwith 
giw notice to the persons interested in the sum paid in of 
such payment having been made. (form No. 30.) 

. 2. All such payments to the magistrate shall be in cash, 
or by· cheque certified by the bank upon which it is drawn. 

14. (1) Eel] itpplikatie om vast te stel!en welk bedrag 
betaald' moet W'@fden voor geneeskundige hulp aan en de 
begrafe~is van i::~n overleden werkman, die geen van hem 
afharrkehke persgfjen achterlaat, moet worden gemaakt doo r 
de vertegenwoor~llger, zo er een is, van de overleden werk
man, of als er f;f~en wd:anige vertegenwoordiger is, door de 
persoon, aan Wff .. zodamge onkosten verschuldigd zijn. In 
het laatste geval inoet etke attdere persoon van wie de appli
kant . we~t da~. l1!j een persoon is aan wie zulke onkosten 
vers~huldtgd ZIJn in de applikatie gevoegd worden, hetzij als 
apphkant of als t·erweerd'er. 

(2) Wanneer het door de magistraat toegekende bedrag 
op z~. lk e.en ap1·ll_·ik. atie ontoereike1)d. · is om mike onkosten, 
ten ~ olle te ~et~ ~n, dan wordt d1t verdeeld tussen de per
so_1_1en aan w1e t le onkosten verschuldigd zijn op zodanige 
w11ze als de ma~!straat gelast. 

15 .. (1) . Wa\Jpeer een applikatie krachtens ar.tikel vi j f. 
e n - t w In t I g (~J van de Proklamatie gemaakt wordt ten 
behoeve van de· klient moet de magistraat voordat hij een 
order maakt, zich_ overtuigen- <lat de persoon' die de applikatie 
maakl door de ~hent gemachtigd is die te maken (Formu-
lieren Nos. 28 e11 29.) · 

(2) Wanneer'_ een applikatie krachtens dat subartikel ge
maakt_ W<_Jrdt V·Of\r. een order tegen een prokureur of agent, 
die met 111_ de _§f 11kken vo•orkomt als de prokureur of agent 
van d~ khent die de applikatie maakt, dan moet de applikatie 
g:estaafd warden _lfoor een beedigde verklaring van de klient 
kort en ~eknopt ,i!angevende de gronden van de applikatie en 
bepaaldehk de hfh•ering bevattende van werkverrichting vol
gens het artikel. 

. (3) NieHe~e~§taande de _bewoordingen van de e x p a rte 
gemaakte orde1, Ran de m~g1straat, op aanzoek door de pro
k~reur of agent,! _Ila ten mmste een dag kennis aan de partij 
die de or_der V(Jtir het onderwerpen van de kosterekening 
en verklarmg, vqHr een redelike tijd verlengen. 

(4) Elke e ¾; part e krachtens het suhartikel gemaakte 
order kan, op aa/lioek van de p-rokureur of agent na minstens 
·cen vol[e dag k~hnis aan de applikant voor de order, door 
de mag1straat wqfden terzijde gezet, nadat bcwezen is dat de 
prokureur of ag:Ent werkelik geen werk verricht heeft ten 
aanzien Yan een ilpplikatie door de partij door of ten wiens 
behoevc de ordef yerkregen was. 

(5) Een padij die wenst een taksat!e of herzienina door 
de klerk van he[. hof ingevolge artikel v i j f. en - t win t i g 
(6), rnor de __ magH,traat in herziening te brengen, moet aan de 
andere parhJ toi het geding ten minste vier dagen kennis 
geven van een \·astgestelde verschijning voor de magistraat 
voor dat doel eq moet terzelfder tijd op die partij dienen en 
aan d~ _klerk v1H1 het bof minstens twee dagen \'oot de 
versch1Jmng_ 111ler,eren ecn lijst aangevende de posteu tel!en 
de toekennmg qf weigering waarvan hij bezwaar maakt- en 
de gronden van 1:ijn bezwaar. 

16. Het is rli~t nodig in een applikatie of in een kennis
geving van eeri applikatie te vermelden dat de applikant 
ko~ten vraagt t9ten een verweerd'er tenzij de aansprakelik-
1:~'d van een vrrv.:eer~ler voor de betaling van kosten ten 
tlJde toen de aJJjJhkatie ingeleverd werd het enige geschil
punt was. 

· ·· 17. (1) De Hiagistraat kan een beedigd snelschrijver aan
stell~n om vi v ~. v o c e getuigenis en verrichtingen in snel
schnft aan t~. (!:kenen. Zodanige aanstelling kan gemaakt 
warden het llJ 111 't algemeen \'oor alle applikaties aan die 
magistraat onde_r de Proklamatie of speciaal voor een bie
zondere applik~tjl'. 

. (2) Een parHi is ~erechtigd _tot een transkript van zo
damg~ aanteken1!igen m snelschnft tegen betaling van 6d. 
\'0or 1edere 100 tl,oorden. 

(3) . Inge val een aprel aangetekend is en op de rol ge
plaatst 1s, moet zodamge aantekening in snelschrift, voor 
zover die op '!iet appel betrekking heeft, overgeschreven 
onder ede beV!!~tigd worden en maakt zodanig transkdp.t 
daarna een deel uit van de stukken. 

R e g u I a t i e VL 

BETALINO VAN SCHADELOOSSTELLING AAN EEN 
MAGISTRAAT. 

L Wannecr geld aan een magistraat betaald is· inge
\'olge ·tirtikel d r i e - en• de rt i g van de Proklamatie, moet 
de pe·rso,c,n die de betaling maakt aan de klerk van het hof 
een memor;.rndu1l'!_ in tweevoud indienen. Op ontvangst daar
van en van bet m betaalde geld, moet de klerk van het hof 
de aan elk zG~Jl_lig ~emorandum _gehechte kwitantie onder
tekenen en het ~11pliKaat aan de mbetalende persoon terng
gevea. De per?&O!t., <;fie. de betaling m~akt n_ioet omniddd
lik aan, de persgflen 'P,le . belang ~ebben m de 1;11betaalde s'?m 
kennis geven dill zoc1.ar11ge· betahng gemaakt 1s. (Formulter 
No. 30.) 

2. Al zulke betali.ngen aan · de magistr3:a_t moeten kon
tant gemaakt \\'Utden <J/, p_er cheque gecertif1ceerd door de . 
bank waarop die getrokkefr..,1S. 



Official Gi!tftte, 1st December 1924. 1851 

3. An ·employer when paying to the magistrate f{Qmpen
sation in respect of the death of a workman may in;ake the 
payment for the benefit of a specified; person as a d~fl!endent, 
and may reserve his _ ri~ht. to obtain paymel!-t _bac½ J o hiin 
of the moneys so paid In 1f and so far as 1t 1s art-etwards 
pmved that th·e specified person was not in fact a di;pendent 
-or being a dependent was not entitled to_, the whof (' •of the 
money s·o paid in. But the empioyer shall Q.Ot have anii remedy 
against fhe Administration or any ~fficia1. _per~on. H , by in• 
advertence any part of the money so paid m 1s en any 
order paid •out to .any one other than that specifietj person. 

4. Payment out by the magistratt of moneys . paid to 
him under section th i d y - t h r e e of the Proc:Jam~Htin shall 
be made only upon an order by the magistrate. 

5. Before payment fhe clerk may, subject to p~view by 
the magistrate, (equire such evidence of the itj@Rtity or 
authority of the applicant for payment as he may fonsider 
necessary. 

6. On • payment out t he clerk shall obtain f fom the 
person to whom payment is made a receipt in th!! register 
for fhe mon eys paid out. 

R e g II J a ti on Vil. 

COSTS. 

1. Subject to section t w e 11 t y • f i v e o f tlW Procla
mation as to -double costs, the costs of applicati§hs under 
the P ~oclamation shall be allowed-

(a) in accordance witb th e tariff of fees contaifi:~d rn the 
S e c o n d S c h e ct u I e hereto, but 

(b) where, by reason. of the questions of fact Or of law 
involved, the application is one of unusu1Ij . difficulty 
or importance, the magistrate may, O:n applkation made 
at the time when the question jn dispute js dee,i€1ed, award 
costs on the higher scale, which scale shalj then, but 
not otherwise, be applicable. 

2. The amount of the fee (Table No. III, ·!fem S, In
structions for Trial) shall be fixed by the magis!f:He at the 
hearing, or by the clerk of the court on tax;ifi§n if the 
application is settled without being heard. 

R e g u 1 a t i o n VIII. 

PROFESSIONAL FEES. 

The fee which- may be charged by medical P,filctitioners, 
medical and technical assessors, and medical af~itrators in 
respect of matters done under o r for the purfaise of the 
Prodamation shall be allowed in accordance wit!'i t he tariff 
of fees contained· in the Third Sch e d u I e l:J1!reto. 

R e g u I a t i o n IX. 

MESSENG ER'S FEES. 

1. Fees payable to the messenger of the coupt in respect 
of the service of a document or in respect of a11:f execution 
under the Proclamation or these regulations shal! · be allowed 
in accordance with the tariff of fees contained in t!1e Fourth 
Sch e d ·u I e hereto. 

2. The messenger's fees shall in every cas~ be payable 
by the party at whose instance service o r executi91i is effected 
o r attempted and whether o r not the document W be served 
has been first lodged with the clerk of the Hh1rt. 

R e g u I a t i o n X. 

WITNESS' FEES. 

The fees and expenses allowable to witnesse§ upon appli
cations under the Proclamation shall be allow~!l in accord
ance with the tariff of fees and expenses cont~lined in the 
F i f th S ch e du I e hereto. 

Re gulat ion XI. 

TITLE AND DATE OF TAKING EFfgtT OF 

REGULATIONS. 

These regulations may be cited1 for all puff1oses as the 
Workmen's Compensation (Accidents and lndusWal Diseases) 
R-egulations, 1924, and shall take effect on th!! first day of 
December, 1924. · 

3. W anneer een werkgever aan de magistraat schadelo·os· 
stelling b etaalt ten aanzien van de dood van een werkman, 
kan ·hij de betalirrg maken ten gunste van een bepaald persoon 
als een afhankelike persoon en kan hij zijn recht voorbe
houden om terugbetalin~ van de zo . inbetaalde gelden aan 
zichzelve te verkrijgen mdien en voor zover naderhand be
w-ez.en wordt dat de bepaal<le pe'rsoon indei,daad' geen afha!lke
like persoon was, of een afhankelike persoon zijnde niet ge
rechtigd was tot het voile bedrag van de zo inbetaalde som. 
Doth de werkgever heeft geen verltaal teg•en de Administra• 
tie of een ambtenaar, indien door onoplettendheid cen ge
deelte van het zo !nbet_~alde ~eld op een order uitbetaald is 
aan eeo persoon met z11nde die bepaalde persoon. 

4. De uitbetaling door de magistraat van gelden aan 
hem betaald ingevolge artikel d r i e - en • de rt i g van de 
Proklamatie kan aUeen gemaakt worden op een order van 
de magistraat. 

5. V66rdat hij uitbetaalt, kan, de klerk van het hof, be
·houdens herziening door de magis traat, zodanig bewijs van 
de identiteit of autoriteit van de applikant voor betaling eisen 
als hem nodig dunkt. 

6. Bij uitbetaling moet de klerk een ontvangbewijs van 
de persoon aan wie de betaling gemaakt wordt verkrijgen in 
bet register voor de uitbetaalde gelden-. 

R eg ulati e VII. 

KOSTEN. 

1. Behoudens de bepalingen van artikel vi j f - en - twin
t i g van de Proklamatie wat betreft dubbele kosten, worden 
de kosten van applikaties onder de Wet toegestaan-

(a) overeenkomstig het tarief van fooien voorkomende in 
de T w e e d e B i j 1 a g e hiertoe, doch 

(b) wanneer, om reden van de betrokken feiten of rechts
punten, de applikatie van biezonder moeilike aard of 
belan~ is, kan de magistraat, op applikatie gemaakt ten 
tijd oat het geschilpunt beslist wordt, kosten volgens 
het hoger tarief toewijzen, welk tarief dan, doth niet 
anders, van toepassing is. 

2. Het bedrag van de fooi (Tabet No. Ill, post 8, ln
strukties voor Verhoor), wordt door de magistraat bij het 
verhoor vastgesteld of door de klerk van het hof bij taksatie 
als de applikatie, zonder gehoord te :zijn, geschikt is. 

Reg u I a ti e Vlll. 

PROFESSIONELE f OOIEN. 

De fooien, die door geneeskundige praktizijns, g enees
kundige en techniese scheidsrecht-ers kunnen berekend worden 
wat betreft handelingen verricht fogevolge of voor de doelein
den van <le Proklamatie worden toegestaan ov·ereenkomstig het 
tarief bevat in de De rd e B i j 1 a g e hiertoe. 

Reg u I at i e IX. 

FOOIEN VAN DE OERECHTSBODE. 

1. De aan de gerechtsbode verschukligde fooien voor de 
diening van een -dokument of voor een eksekutie krachtens 
de Proklamatie of deze regulaties warden toegestaan over
eenkomstig het tarief van fooien in de V i e rd e B i j I a g e 
hiertoe. 

2. De fooien van de gerechtsbode moeten in elk geval 
door de partij betaald worden op wiens last de diening of 
eksekutie wordt gedaan of getracht te doen en of het te 
dienen dokument al dan niet eerst aan de klerk van het hof 
ingeleverd is. · 

R e g u 1 a t i e X. 

OETUIGEFOOIEN. 

De fooien en uitgaven die aan getuigen kunnen worden 
foegekend bij applikatie ingevolge de Proklamatie, worden 
toegekend overeenkomstig bet tarief van fooien en uitgaven 
in de V i j f d e B i j la g e hiertoe. 

R ,e g u I a t i e XI. 

TITEL EN DATUM VAN INWERKINGTREDINO VAN 

REGULA TIES. 

Deze regulaties kunnen voor alle doeleinden worden aan
gehaald als de Werklieden Schadeloosstelling (Ongeval!en en 
Bedrijfsziekten) Regulaties, 1924, en treden in werking op 
de eerste <lag van Desember, 1924. 
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(Form No.1. . [F ormulier No. 1. 
E. E R S T E B I J L A G E. FIRST SCHE D U LE. 

fORM.S. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PRO CLAMATION 1924. 

FORMULIEREN. 
WERKLIEDEN §CHADELOOSSTELLINO (ONGEVALLEN 

EN BED!,(IJ.FSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 
KcF:fNISGEVINO VAN ONGEVAL. 

NOTICE OF ACCIDENT. 
To (t) 

of 
No tice is hereby given that (2) : of 

on 1he (3) day of 19 , at (1) 

met with an accident . h" {") --- · - causing 1s • 
contracted a scheduled disease 

, and 

J_njury 

that the cause ,of the disease was (6) 

death 
And notice is he reby further g iven that in consequence 

thereof oompensation is <;laimed from you._ under the Work
men's Compensation (Accidents and Industrial Diseases) Pro
clamation 1924. 

Dated this day of , 19 . 

(ll Na~e and address of the employer or principal. 
(2 Full name and address of the workman. 

!
s Date of the accidient o r disease. 
4 Place of the accident or disease. 
5 Whether incapacity or death. 
6) State in plain and ordinary terms the C<\use of the injury, 

disease or death . 
(7) Signature and address of person g iving the notice. 

(Form No. 2. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) P ROCLAMATION 1924. 
Request by Employer to Workman t o submit himself for 

Medical Examination. 

of _ 
met with an accident 

H aving been informed that you have ---
contracted a scheduled disease 

causing pers-onal injury you are hereby required to ~ubmit 
yourself for examination by Dr. ,. wh o 1s the 
medical practitioner named by me and who will attend for 
that purpose at on the d ay of 
19 , at m. 

(See Back.) (Z) 

Dated this day of , 19 . 

t
l) Name and address of the workman. 
~) Print Sections 9, 29, and 30 on back of form . 
3) Signature and address of person making the request. 

{Form No.3. 
W O RKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

IN DUSTRIAL DISEASES) PROCL AMATION 1924. 
Application by Inju red o r Diseased Workman with respect to 

· the Compensation payable to him. 
Case No. 
District of 

In the matter of an Application between 
A. B., 

and 
C. D. & Co., 

Applicant, 

· Respondent. 
1. On fhe day of • , 19 , personal injury 

arisil1'g out of a11;d! in the· course of his employment was caused 
an accident 

by ---- -- --to A. B., a workman empl-oyed by C. D. 
a scheduled disease 

& Co. (or by a contractor with· C. D. & Co., 
for the execution o f work undertaken- by them). 

2 .. A question has (or questions have) arisen_ (here state 
the ques tions, specifying only those w'hich have ansen, e.g.)

(a) as to whether the said: A. B. is a workman to whom 
the Proclamation applies; or 

(b) as to the liability of the said C. D. & Co. to pay 
compensation under the Proclamation in respect of 
t'he said injury o r disease; or • 

~c) as to the amount of the compensai-on payable by the 
said· C. D. & Co., to the said A. B. under the Pro
clamation in respect of the said inju ry •or disease (or 
as the case may be). 

3. An ApJ>iii=ation un<Je r fue Procl_am~tio n is here~y 
made by the sai<:1 A. B. for the deterri:un-attoi:i of the said 
question (or questions) and for the iollowmg rehet or order (1) 

Aan (1) · · 

van . 
van Kennis g esc!Uttl:t mils dezc <lat (2) 

op de (8) :Hg vari 19 , tc (') 
doo~ een ~nge~,l __ getroffen werd <lat _ zijn (S) 
een 111 de B11lage :\,~tmelde ziekte opdeedt die 

het letsel 

ten gevolge haq En dat de oo rzaak van d e 1.ie~~!. was (6
) 

de dood 
Kennis gesdlj·.edlt voorts <lat u naar aanleiding daarvan 

C?m schadeloos~lE Ji ng aangesproken wordt o~e~ de Werk
lteden- Schadelo<i:s~klling (Ongevallen en BednJfsz1ekten) Pro
klamatie, 1924. ·' 

Gcdagtekenfl Heden de dag van • 19 
_ _ _ __f) 
( 1) Volle naam Ht ad res van werkgever of patroon. 
(:) Volle naam eh adres van werkman. 
(•) Datum van Htt ongeval of d e ziekte. 

l!) Plaats van ~Et ong•eval of d e ziekte. 
) Ongeschi~tq E!H of dood. . !) Vermeld m l:!Uidelike en eenvoud1ge taal de oorzaak van 

het ongev~l 8f de ziekte of de dood . . 
( 7) Handtekemn·g en adres van de kenmsgevcnde persoon. 

_ (Formulier No. 2. 
WERKLIEDEN ~• CH ADELOOSSTELLING (ONGEVALLEN 

EN BEDh,)J FSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 
Verzoek van WiE. · gever aan W erkman om zich aan Gene es• 

kunf!igc Onderzoek te onderwerpen. 
Aan (1) 

van 
Vern-omen 'leBbend e dat u . 

door ¢1'.H ongeval getroffen zijt dat ------ -- ----- _ _ __ ... - --~ ·---- - - per-
een i;n de Bijl<1 fie vermelde ziekte opgedaan heeft die _ 
soonhk letsel t~ gevolge heeft gehad, zo verzoek 1k u 
mits deze u d-q8f Dr. te la.ten onderweken, 
die ~e d ~ r ipH aangewezen geneeskundige is en die tot 
dat emde z1ch Jf op de dag van 

· 19 , te ure zal bevinden. 
(Zie ommezijde.) (2) 

Gedagtekenfl Heden de dag nn 
(3) __ _ _ _ 

(
1
~ Naam en a.BF}s van de werkman. 

( 2 Druk artik;H . 9, 29 en 30 op de keerzijde van 't formulier. 
(

3 Hand'leken1f1§· en adrcs van verzoeker. 

{Formulier No. 3. 
WERKLIEDEN ~tHADELOOSSTELLlNG (0NGEVALLEN 

EN BED~IJ~.FSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 
Applikatie van p[f:fHr Ongeval Getroffen o f aan ziekte lijde_nde 
Werkman betrefi:EHde d e aan h em betaalbare Schadeloosstellmg. 
Zaak No. · ·· 
Distrikt ... 

fo--·; ake een applikatie tussen 
A. B., 

en 
C. D. & Ko., 

Applikant, 

. Verweerder. · 
1. O p de d ag van 19 , heeft A. B., een 

werkman, werk{M in bij C. D. & Ko., (of bij . , 
een aannemer t l86r C. D. & Ko. bclast met de uitvoen ng 

- in de Bijlage vermelde ziekte 
van werk doorh~ H 6ndernome·n) door een ongeval ------ --

persoo!1_lik lets_e_l , ~ekomen, dat o ntstond nit, en in de loop 
van, ZIJn arb~Hj ~verrichting . . . 

2. Gesch1l \~ ontstaan (vermeld hier de gesch11len, die 
ontstaan zijn, _qllf )- . 

(a) ten aanz11:n van de vraag of A. B. een werkman 1s, op 
wie de Bf8klamatie toepasselik is ; of 

(b) ten aanzit:~j van de gehoudenheid van ~enoemde C. D. 
& Ko., l'f{ ,!Jetalin·g van schadelOC?sstelhng wegen~ be
doeld let~!: of ziekte overeenkomst1g de Proklamabe;_ of 

(c) ten aan21(:H van het bedracr van de schadeloosstdhng 
door genfiw<le C. D. & K~. aan bcdoelde A. B. inge• 
volge de i-oklamatie verschuldigd wegens het le~el 
of de ziei~ E voormeld of naar het geval mocht z1jn, 

3. Applikafj ~ \Vordt doo; bedoelde A. B. mils deze o nder 
de _'Proklamatie ~ei:laa~ .,\T'()or de beslissing van voormel_d ~e
sch1I (voonneldc ~esch1l!-.n), en voor de volgende voor21enmg 
of order (1). · 

( 1 ) State shortly the relief o r orde r whic'h the App-licant ,claims. 
(1) Vermeld k fff!flik de voorziening of order, d ie applikant 

verlangt. 



Qfficial Gazette, 1st December 1924. -----------·--==~~--= 1856 

4. Particulars are her~to appended {tfr annexed):
p a r t i c II I a r s. 

1. Name and address of Applicant ..... .. ,, 

bu;·in~::U':;f R~~nd!nt b~~i~~~'.. ~~ · .".~~l,f~ /-~ 
3. Nature of employment of Ap15hcant ~t time 

of accident o r disease and whether ~ployfj under 
Respontlent or under a contractor · with !Jlfh. (If 
empJ.oyed under a contrac~or who is not a fespon
dent, ·name and place of business. of cgpfractor 
to be stated) ···· ······ ······•···•·· ....... ........ ............ , ' ··········· 
' 4. Date and place of accident or diseasE!1 }Iature 
of work on which workman was then ~pgaged1, 

and nature of accident or disease and s~u.se of 
injury •·· ··· •·· ...... • •· •·· ·· ········ · •· · ....... ... . 

5, Nature of injury ··· ·········· ····· ··· · .. ... ... · ......... . . 
6. Particulars of in-capacity f-or work, ~'hether 

temporary o r permanent, and! if permanent f hethe r 
total or partial, and if temporary .estimated t iiration 
of incapacity ····· ·· ··· · · · .. 

7. Average weekly earnings ·of the \\'s_r~man 
with the employer at the time of the gec1dent 
or d'isease causing incapacity or death, 91 if, by 
reason of the shorlness of the time during which 
the workman has been in the empl-oymenf of the 
emplover, it is impracticable to commJe the 
average weekly earnings·, then the amo·!11H which 
the workman claims shonl<l be taken as his ~yerage 
weekly earnings and the ground ui:;on wqj€h that 
amount is claimed ... ·· ... · ·· ...... .. . · .. -- · ........... ' .. 
. 8. Av.erage w_eekly amount which the 4@plicitrit 
1s earning ,or 1s able t? earn · in. some P9SsThle 
employment after the accident or d~sease :-::': ... .... . . 

9. Payment, allowance, or benefit recei rt9: from 
employer during the period of incapacity··::" .......... . 

lO. Amoull't claimed as compensation · ....... • 
11. Date of giving of statutory notice of W.:ident 

or disease to Respondent. (A copy of 1:~!' notice 
to be annexed:) · ........ ..... . 

12. If notice not given, reason for omi!1-lion 1:o 
give same · ... ... .. .. .... . · 

The names and addresses of the Applig~~t and his Attorney 
are:-

Of ihe Applicant: 

Of his Attorney : 

The name and: address of the Respg1i!ent to be served 
with this Application is :-

Dated this day oi , 19 . 

;\pplicant's Attorney. 

[Form No.4. 

WORKMEN'S CO?I-\Pl:NSATION (A(~ IDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROCL;\~1ATJON 1924. 

Application on behalf o f Dependents of ikceased Workman: 
\dth respect to the Compensation m!YJ1ble in respect at 
the injury to such Dependenrts,, whe n, Death has resultetl 
from Injury or Disease to the Worknan. 

(H e a d i n g a s i n A p p I i c a t i o n F -o r m N o. 3.) 

1. O n the dav of pgfsonal •injury arising 
out of and in the course of his emplorn1eilt was caused by 

an· accident 
8 1 

_ 
to A. ., ate ot , deceased, 

a scheduled disease 
a workman employed by C. D. & Co. 
with C. D. & Co., for the execution of 
them), and on the day of 

iniurv. 
said A. B, resulted from the - -· - ·--

disease. 

tl1r by a contractor 
,\'o rk ·undertaken bv 
, the death of the 

2. A question has (o r questions hav~I arisen (here state 
the questions, specifying only those which have arisen, e.g_)-

(a) as to w11ether the said A. B. was a •,•:orkman to whom 
the Proclamation applied ; or · 

(b) as to the liability of the said C. D. & Co. to pay com
pensation under the P roclamation· to the dependents 
of the said A. B. in respect of the loss caused to them 
by the <lea th of t he said A. 8.; or 

(c) as to the amount of compensation ~ayable by the said 
C. D. 8t Co. to the dependents of fie said A. B. under 
the Proclamation in respect of the lbss caused to them 
by the d-eath of the said A. B. 

3. An Application under the Proq!iimation is hereby 
made by E. F., the representative -of the §§id A. B., deceased, 
acting on behalf of the dependents of th@ said A. B. against 
t.he ·said C. D. 8t Co. for ffte detetll!Wation of the said 
question (or questions), and for the following reliet or 
order (1): 

4. Nadere biezonderheden zijn hieronder gev·oegd {of 
hieraan gehecht) :-

8 i e z O· n d e r h e d e n. 
1. Naam en adres van applikant .. .......... ................. . 
2. Naam, bezigheidsplek en aard van bezigheid 

van Verweer<l'er ...... • .... ....... · .... ... . 
3. Soort werk door applikant ten tijde van onge

val of ziekte verrkht en of hij ond'er verweenkr 
of onder een aannemer met hun werktc. (Wan
neer hij werktc onder een aannemer, die niet een 
ver\\'eerder is, moeten naam en bezigheidsplek van 
aannemer worden vermeld.) 

4. Datum en plaats van ongeval of ziekte, soort 
werk, dat werkman toen verrichtte, en aard van 
ongeval of ziekte en oorzaak van letsel. 

5. · Aard van 't ontvangen !etsel ........... ...... ........... . 
6. Biczonderheden betreffende ongeschiktheid tot 

v.-erken, hetzij tijd:elike of blijvende, en ingeval 
van blijvende , of gehele of Yiedeeltelike, en ingeval 

;~;c~il1~~~e• .. - ~~·--~~~.~~~~:ei~~ .. ~~~·r···Y~~ .. ~~ ... ~~~ 
7. Oemiddel<le wekelikse vcrdiensle van de werk

man in dienst van de werkgever ten tijde ..-an 't on
geval of de ziekte, dat de ongeschiktheid of dood 
ten gevolge had, of indien het wegens de korle 
duur van 's werkmans dienst bij de werkgever, 
omloenlik is de gemid<lelde wekelikse verdienste te 
berekenen, alsdan het. bedrag dat volgens hct oor
deel van de werkman- als zijn gemiddelde wekelikse 
verdienste beschouwd dient te worden en de grond 
waarop <lat bedra? geeist wordt .. ...... •· 

8. Hct gemiddeide wekelikse bedrag <lat de 
applikant na het ongeval of de ziekte verdient of 
in de een of and ere betrekking verdienen kan • .. ... 

9. Betaling, toelage of voordelen tijdens de duur 
van de ongeschikfheid van de werkgever ont-
vangen ··········· .... ... ........................... .. ......... .. .. .... ........... . . 

10. Bedrag dat als schadeloosstelling gevorderd 
wordt ······--... .... . . .... ......... ....... ......... ... . 

11. Datum waarop de wettelik voorgeschreven 
kennisgeving van 't ongeval of de ziekte aan ver
W'a!erder gedaan is. (Een afsehrift van de kennis
geving moet word en aangehecht). ·· ..... .. ... ··· •·· ····· •··· 

12. Warrneer de kennisgeving niet gedaan is, de 
reden- waarom zulks nagelaten is .. .... ... ........ ........ .. . 

De namen en adressen van de applikant en zijn pro-
kureur zijn :-

Van de applikant ; 
Van zijn prokureur: 
De naam en het adres van de verwcerder, op wie deze 

applikatie gediend moet w or<lt:n, is :-
Gedagtekend heden de <lag van 19 . 

Appl1kants Prokureur. 

(Formulier No. 4, 

WERKUEDEN SCHADELOOSSTELLING (ONOEVALLEN 
EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 

Applikatie ten behoeve van Personen, die van de Overleden 
Werkman afhankelik waren, betreffende de Schadeloos
s tetling aan hen verschuldigd' kr zake van het Letsel 
of de Ziekte, die de Dood van de Werkman ten gevolge 
had. 

(0 p s c h r i f t a I s i n A pp I i k a t i e F o rm u I i e r N o. 3.) 
1. Op de <lag van 19 , heeft A. B. van 

, een werkman, tans overleden en vroeger werk
zaam bij C. D. & Ko. (of bij , een aannemer 
door C. D. & Ko. belast met de uitrnering van werk door 
hen ondeniomen) door een ongeval of een in de Bijlage 
genoemde ziekte persoonlik letsel bekomen, dat ontstond uit, 
en in de loop van, zijn dienstverrichting en is op de dag 
van iengevolge rnn het letsel of de ziekte overleden. 

2. Geschil is ontstaan (vermeld hier de geschi!len, die 
onts taan z.ijn, bijv,) :-

(a) teri aanzien \:an de naag of A. B. een werkma,n is, 
op wie de Proklamatie toepasselik is, of 

(b) ten aanzien van de gehoudenheid van genoemde C. D. 
B: Ko., tot betaling van schadeloosstelling ingevolge de 
Proklamatie aan de van bedoelde A. B. afhankelike 
personen wegens het verlies door hen tengevolge van 
de dood van bedoelde A. B. geleden.; of 

(c) ten aanzien van het bedrag van de scha<leloosstemn,g 
door genoemde C. D. & Ko., ingevolge d e Proklamatie 
aan de van bedoelde A. 8. afhankelike personen ver
sehuldigd wegens het verlies door hen geleden tcn
gevolge van de: d-ood van bedoe!de A. B. 

3. Applikatie overeenkomstig de Proklamatie wordt bij 
deze door E. F., de vertegenwoordiger van wijlen A. B. voor
meld, han<lelende namens d e van evengcnoemde A. B. af
hankelike personen, gedaan tegen vermelde C. D. & Ko., voor 
de beslissmg . van vGrenvenneld geschil (vorenvermelde ge
schillen) en voor de volgendc voor?foning of ord"er (1):-
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4. Particulars are hereto appended (or annexed):

p a rt i cu I a rs. 

1. Name and late address of deceased workman ..... 
2. Name, place of business, and nature of 

business of respondent from whom compensation · 
is claimed ······· ............................................................ .. 

3. Nature of employment of deceased at time of 
accident or disease and: whether employed under 
Respondent or under a contractor with him. (If 
employed under a contractor w'ho is not: a respon• 
dent, name and pface of business ,of contractor to 
be stated.) .. · ............................ .. 

4. Date and place of accident or disease, nature 
of work ,on wh-ich deceased was then engaged, 
and nature of accident or disease and cause of 
injury .. .... .. ........... . 

s·. Nature of injury to deceased and date of death, 
6. Average weekly earnings of the workman 

wifh the emptoyer at the time of the accident 
or disease causing incapacity or death,, or if 
by reason of the shortness of ihe time during 
w'hich the workman has been in the employment 
of fhe employer it is impracticabk to compute the 
average weekly earnings, 1hcn fue amount which 
fhe workman claims should be taken as his average ::~~~t et~ni~falma:l t'~·~. ~~~u~d ~r.,o~ ,~~~i.ch. :.h.~~ 

7. Amount of weekly payments (if any) made 
to ct·eceased under the Proclamation 

8. Name and address of Applicant• ............ .. 
9. Particulars as to dependents of deceased 

by w'hQm or on whose behalf the Application is 
made, givin:g their names and addresses, and 
descriptions and occupations (it any), and 1heir 
relationship to the deceased, and, if infants, their 
respective ages·, and stating whether they were 
w'hully or partiaHy dependent on the earnings of 
t'he deceas·ed at the time of his death ........ ....... .. 

10. Particulars of amount claimed as compen-
sati-011 ........... .. .... ............... ............................. .. 

11. Date of giving of no,tice of accident or 
disease to Respondent from whom compensation 
is claimed. (A copy of the notice to be annexed.) 

12. If notice not s•erved~ reason fior omission to 
serv,e same -- .......... . 

The names and addresses o.f the Applicant and· his 
Attorney are:-

Of the Applicant: 
Of 'his AUorney: 

The name and address of the Respondent to be served 
wit'h t'his Application is: 

Dated t'his day of , 19 

Applicant's Attorney. 

( 1) State shortly ~he relief or order which the Applicant claims. 

[form No.5. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 

General Application on Notice. 

(H e ad i n g a s i n A pp I i c a t i o n F o rm N o. 3.) 
Application is hereby made by (1) of 

against (2) , of 
The circumstances ·under which the Application is made 

arc shortly as follows:- (3) • 
The relief or order which the Applicant claims is shortly 

as foll-ows:- (4) 
The full names and address•es of the Applicant and his 

Attorn•ey are:-
Of the Applicant: 
Of his Attorney: 

The name and! address of the Respondent to be served 
with this Application is:-

Dated this day of , 19 . 
Applicant's Attorney. 

N o t e.-•-•Where the application is made by an employer 
and any question of his liability to pay compensation is 
irwolved, it must be accompanied by a statement,, whether 
he admits 'his liability to pay compensati-on or denies such 

( 1) Name and address of Applicant, 
(2) Name and address of Respondent. 
(

3
) State concisely in numbered' paragraphs in chronological 

order fhe circumstances under which the application is made. 
{~) State concis·ely t'he relief or order which the Applicant 

claims. 

4. Nadere biewnderheden zijn fiieronder gevoegd (of 
hieraan gehecht) :-

Biez on de r h qj en. 
1. Naam en vro-eger adres vanoverlt.!€le:n werkman 

. ?• Naam, bezigheids_plaats en soort van bezig• 
he1d van respondent, die om schade1oq§ijtelling aan-
gesproken wordt · .. .. ................ ... ,, "' ............. .. . 

3. Soort van werk door de overledene ten tijde 
van ongeval of de tiekte verricht en Of hij onder 
verweerd'er of onder een aaimemer m@j hem werk
zaam was. ([ndien hij werkzaam Wi!§ onder een 
aaonemer, die niet is een verweerder, 1noeten naam 
en bezigheidsplaats van aannemer, ,1.'orden ver-
meld). . ............ •·········· ··· ·····················•••· ········ .. 

4. Datum en plaats van ongeval of idekte, soort 
werk dat de overledene toen verric!rHe en aard 
van 't ·ongeval of ziekte en oorzaak \Ian ' t Jetsel. 

5. Aard van letsel door overledene i!lekomen en 
datum van dood • ... --· .... ........... ...... .. .... . 

6. Oemiddelde wekelikse verdienste van de werk
man in dienst van de werkgever ten tijde van 't 
ongeval of de ziekte, die de ongeschi~Hleid of dood 
ten gevolge had, of, indien het weg{lhs d e korte 
duur ."a1! 's werkm~ns dienst bij. de wfakgever on• 
doenhk 1s de gem1ddelde wekehkse verdienste te 
berekenen, a1sdan hct bedrag dat vo!!ens het oo r
deel van de werkman als zijn gemiitdelde weke• 
likse verdiensie besc'houwd aient te worden en de 
grond waarop dat bedrag geeist w onit . -- .... .. 

7. Bedrag van eventuele wekelik~€· betalingen 
aan overledene onder de Proklamatie Ricdaan -- · .. ... 

8. Naam en adres van applikant 
9. Biezonderheden betreffende de van de over

led~ne afhankelike personen, namens Wie de appli
kat1e gedaan wordt, opgevende 'hirn namen en 
adr~ssen, en, zo mogel!k, hun beschrijving en am
bacht en bun betrekk1ng tot de O\'~!rledene, en, 
zo zij kinderen zijn, hun respektieve Jeeftijden, en 
vermeldende of zij geheel of ten d@ie afhankelik 
waren van de verdienste van de qverledene ten 
tijde van zijn d ood 

10. Biezonderheden van het begfiig, dat als 
schadeloosstelling gevorderd wordt . : . ......... .. 

11. Datum waar'op aan de verwe@rt!er die om 
schadeloosstelling aangesproken woicgt; k~nnis van 
't ongeval of .de zjekte gegeven is. (iEen afschrift 
van de kenmsgevmg moet worde11 .aang ehecht.) 

12. Wanneer geen kennis gegeveri is, d:e rede n 
waaPom zulks nagelaten is 

De namen en adressen van <fo applikant en zijn pro-
kureur zijn :-

Van de applikant: 
Van zijn prokureur: 
De naam en: het adres van de werweerder op wie deze 

applikaUe gediend moet worden z.iji\: ' 
Oedagtekend heden de d~!,j van 19 

(1) Vermeld kortelik de v-oorzieninl{ of order door applikant 
gevraagd. 

[Formulier No. 5. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTg!,LING (ONGEVALLEN 

EN BEDR.IJFSZIEKTEN) P~{)KLAMATIE, 1924. 
Algemene Applikatie fl<!. Kennisgeving. 

(Opschrif(>:·als in Ap,plikatje Formulier No, 3.) 
Applikau'~ wordt hiermede gedl!ali door (1) van 

tegen (2) ViHi 
De omstandigheden waaronder €It; applikatie gedaan wordt 

zijn kmtelik als vol gt:- (3) . 
. De voorziening of order door {le applikant gevraagd is 

kortelik als V•olgt:- (4) 
De voile namen en adressen van de applikant en zijn 

prokureur zijn :-
Van de applikant: 
Van zijn prokureur: 
pe . naam en het adres van dt; 'l'erweerder, op wie deze 

apphkatie gediend moct worden, ~Ijn :-
Gedagtekend heden de d1ut van 19 . 

· Applikants Prokureur. 
N.B.-Wordt de applikatie dogr- een werkgever gedaan, 

en is er enig geschil omtrent zijn verplichting tot schade
loosstelling, dan moet zij vergezelg gaan van een verklaring 
of hij zijn verplichting tot betaling :van schadeloosstelling er• 
kent of zodanige ·verplichting ontlulnt, en of de erkenning 
of ontkenning voor het geheel ,of ygor een dee! is, en indien 

(1) Naam en adres van applikant, 
(2) Naam en adres van-, verweerd~r, 
( 3) Vermeld kortelik in·~enummenl e paragrafen· in tijdsorde 

de omstandigh~den, waar-o~der ge applikatie gedaan word~. 
(''-) Vermeld kortehk de voorz1em11~ -of order die door apph

kant gevraagd wordt. 
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·liability, and whether the admission 6r denial is total or 
partial, and if he admit or deny liabilitf partially a statement 
of the -extent to which he admits or ,a€nies liability. In the 
case of a denial of liability the groun~§ shall be stated. 

. . [form No. 6. 
WORKMEN'S COMPENSA 'i.ION {,~CCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) ' T>ROQ!c:AMATION .1924. 

Notice to Respondent as t{! Application. 

To 
(H e a di n g a s i n · A p p ! i t a t i o n.) 

Qf 
T~ke Notice ~hat, if you intend to a.~f.l?Se the Application, 

of which a copy 1s served upon you h~few1th, you must lodge 
with me, within seven days after the ijervice of this Notice 
upon you, a written answer thereto tontaining a condse 
statement of the extent and ground§ of your opposition. 
And further take notice that the day of 

, 19 , at m., or so soon thereafter as the .l\.ppli• 
-cation can be heard~ at the Magis{j'ate's Court-house at 

, bas been fixed as the time an~ place for the hearincr 
of the . Applicaho.n1 and that i_n defau!t_ bf your lodging with 
-me within the time aforesaid a wntt~n answer as herein 
r~quir-ed or of yo:ur appearing at_ t~~ _ said time and place 
fixed for the hearing of the AP.phcatlgij_ such ·order may be 
made under fhe said Prodamahon as the Magistrate thinks 
just and expedient. 

Dated 1.'his day of , 19 . 
Clerk of the Court. 

[form No. 7. 
WORKMEN'S COMPENSATION (j.\CCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROC!::AMATION 1924. 

Notice of Change of Addres!i for Service. 

(H e ad i n g a s i n A pp I j e a t i o n.) 

To· the Clerk of the Court at 
and to (1) of 

Take notice fhat (2) 

my 
ehange - - · address 

his ' 

hereby 

aaj that my address for 
his 

.service will in·• future be (3) 

Dated this day of 
(') 

, 19 

(1) Name and address of other party. 
( 2) Name of party changing address ij 

in- person. 
New address for service. 
Signature. 

he does not appear 

[Form No.8. 

WORKMEN'S COMPENSATION (AtCIDENTS AND 
INDUSTRIAL DISEASES) PROCb,\MATION 1924. 

Request for Particuliil's. 

(H ea ding as in App Ii cat i 6 11, if made.) 
To (l) 

of 
Take notice that y-ou are hereby requested to furnish 

me with answers in writini{' to the fol!0,ving questions:- (2) 
Dated this day ot , 19 . 

(3) 

(1) Name and address of Workman, AP,~licant, or Respo-ndent 
to whom request is made. 

( 2) State shortly and dearly under con§ecutive numbers the 
questions to Which answers are re&ijested. 

( 3) Signature and address of person fll~king the request. 

[Form No. 9. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 
INDUSTRIAL DISEASES) P~OCL,AMA.TION 1924. 

.Notice by Respondent admitting Liabilil:Y and Submitting to 
an Order for Payme-nt of a We~j€1y Sum or Paying 
Money into Court. 

(H e a di n- g a s i n A p p I i e it t i o n.) 

Take notice-
That fue Responqents, C. D. & Cq,i, , admit their liability 

to pay compensation m the above-mentmned matter, and that 
they hereby submit to an ord:er 

(1) for payment by them to the AJJl,}lic:ant, A. B., of the 
weekly sum -of £ , sucll weekly a,ayrnent to commence 
as from the day of ariifl. to continue during 
the temporary incapacity of the said A. B. for work or urntil 
fhe same -shall be ended', diminished, Of increased in accord
ance wifh the provisions of the saig P11oclamation ; and 

hij zijn verplichting voor een dee! erkent of ontkent, een 
verklaring, m welke omvang hij zijn verplichting erkent of 
ontkent. lngeval van ontkenning van zijn verplichting, moeten 
de gronden worden opgegeven. 

!Formulier No.6. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLINO (ONOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 

Kennisgeving aan Respondent. betreffende Applikatie. 

Aan 
(0 p sch rift a Is in App Ii k at i e.) 

van 
Gelieve kennis te nemen dat gij, ingeval gij tegen de 

applikatic, waaran hiermede afschrift op u gediend wordt, v-er
zet wil doen, bij mij, binnen zeven dagen nadat deze kennis
geving op u gediend is, een schriftelik antwoord moet in
leveren, bevattende een korte opgave van -de omvang en d~ 
gronden van uw verzet. 

Geli-eve voorts kennis te nemen <lat de dag 
van •. . 19 , te ure m., of zo spoedig daarna als 
de appllkat1e gehoord kan worden, in het Magistraatshof te 

• 1 bepaald is als de tijd en plaats voor 't horen van 
de applt~atie, en <lat, indien gij niet binnen genoemde tijd 
-een- s<:~-nftelik ant"Y_oord als voormeld bij mij inlevert of niet 
versch1J~t ?P de tiJ_d en plaats bepaald voor het horen van 
d e app!Jkatte, zodamge order onder bedoelde Proklamatie ver
leend kan warden. als de Magistraat voegzaam oordeelt. 

Gedagtekend heden de dag' van 19 

Klerk van het Hof. 

[Formulier No.7. 

WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLINO (ONOEVALLEN 
EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 

Kennisgeving van Verandering van Adres van Diening. 

(0 p s ch r i f t a I s i n App I i k a t i e.) 

Aan de Klerk van het Hof te 
en, aan (1) van 

Oelieve kennis te nemen <lat (2) bij deze 
mijn heh . mijn 
-- adres veranderd -- en <lat -·- adres van dieni.ni,:-
zijn . heeft zijn 
voor het vervolg zal zijn:- (3) 

Oedagtekend heden de dag van 19 . 
(') 

( 1 ) Naam en ad'res van andere partij. 
e) Naam van partij, die van adres verandert, als hij niet in • 

persoon verschijnt. 
(S) Nieuw adres van· diening. 
(4) H andtekening. 

[Formulier No. 8. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLINO . (ONGEVA.LLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) P~OKLAMATIE, 1924. 
Aanvrage van Biezonderheden. 

(0 p s c h r i f t a I s in A p p I i k a t i e , z o d i e· g e d a a n is.) 
Aan (1 ) 

van 
Gelieve kennis te nemen dat gij bij deze verzocht wordt 

aan mij op de volgende vragen antwoorden in geschrifte te 
geven:- (2) 

Gedagtekend heden de dag van 19 . 

(t) Naam en adres van werkman, applikant of verweerder 
aan wie het verzoek gericht is. 

(2) Verrneld kort en duidelik onder volgnummcrs de vragen, 
waarop antwoorderr verlangd worden. 

(S) Handtekening en adres van aanvrager. 

[formulier No. 9. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLING (ONOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 
Kennisgeving van Verweerder waarbij hij zijn Aansprakelik

heid erkent en zich o-nderwerpt aan een Or<fer tot Be
taling van een Wekelikse Som of tot Oerechtelike De
ponering van Geld. 

(0 p s ch r i f t a J s i n A p p Ii k a t i e.) 
Gelieve kennis te nernen-

Dat de verwcerders C. D. & Ko. hun verpHchting to,t 
schadeloosstelling in. bovengenoemde· zaak erken-nen en dat 
zij zich bij deze aan een order onderwerpen:-

(1) Tot betaling door hen aan applikant A. B. van de 
wekelikse som van £ , in:gaande de dag van 

, zullende die wekelikse betaling voortduren ge
durende de tijdelike arbeidsongeschiktheid van bedoelde A. 8. 
of totdat zij ov-ereenkomstig de bepalingen van voormelde 
Proklamatie zal worden beeindigd, verminderd of vermeerderd. 
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(2) for payment by them to the Applicant forthwith after 

the award of the amount of such weekly payments calculated 
from the· d'ay of until foe first Saturday (or 
other usual pay day) after the date of the award, and tor 
the payment thereafter of the said sum of to the 
Applicant on Saturday (or other usual pay day) 
in every week 

(Or, And the 
the sum of £ 
pay compensation 

said C .. D. & Co. herewith pay into Court 
in satisfaction of their liability to 

for permanent incapacity or death.) -

To 

Dated this day of 

The Clerk of the Court, and 
The Applicant, A. B., and 
The Respondent 

, 19 . 

Attorney for the Respondent. 

(if any, naming him). 

[Fqrm No. 10. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 
INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 

Notice of Filing of Submission to an Order. 
(Heading as in Application.) 

Take notice-
(1) That the Respondents, C. D .. & Co., haYe this day 

filed' with me a notice (copy nf which is s>'.nt herewith) that 
t'hey admit their liability to pay compensation in the above
men·honed matter, and submit to an order for payment by 
fhem to y.ou of the (weekly) sum of 

(2) That if you elect to accept such weekly sum in 
satisfaction of your ciaim, you must send to me and to the 
said C. D. & Co. a written notice fo-rthwith by post, or 
leave such notice at my oflice and at the residence OT place 
of business of the said C. D. & Co.; 

(3) That, if you have sent such notice, the Magistrate 
will, on application made to him, make an award directing 
payment of such (weekly) sum to you, and you will be 
liable to no further costs; and 

(4) That in default of such notice the Application will 
be proceeded with; and if no greater (weekly) payment is 
awarded to you you will be liable to be ordered to pay the 
costs incurred by the Respondent subsequent to the receipt 
by you of this notice. 

Dated this day of , 19 

Clerk of the Court. 
To 

The Applicant, A. B. 

[Form No.11. 

WORKMEN'S .COMPENSATION (ACCIDENTS AND 
INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 

Notice of Payment into Court. 
(H e a d i n g a s i n A p p I i c a t i o n.) 

Take notice-

(1) That the Respondents, C. D. ti: Co., ha\'e this day 
lodged with me a notice that they a{lmit their liabi,Jity to pay 
compensation in this matter, and that they have paid into 
Court the sum of .£ in satisfaction of such liability. 

(2) That, if you are willing to 11ccept the sum so paid 
into Court in satisfaction of the compensation payable in this 
matter, you must send to me and to the said C. D. & Co. 
a written notice forthwith• by post, or leave such notice at 
my office and at the residence or place of business of thr 
said C. D. 8r Co.; 

(3) That, if you send such notice, the Magistrate will, 
on application made to him, make an o rder for payment •out 
to you of the amount so paid in, a.nd. yo·tt will he liable ;to 
no furth·er ~osts; and 

(4) That in default of such notice being sent oy you the 
Application will be proceeded with; a'i1<l, if no greater amount 
than the said sum of £ is awarded as compensation, 
you will be liable to be ordered to pay the costs incurred 
by the Re,spondents, C. D. & Co., subsequertt to ,the receipt 
by you of this notice. 

io 

Dated this day of , 19 

The Applicant, A. B., and 
The Respondent, 0. H. 

Clerk of the Court. 

(2) Tot betaling door hem liiii1 applikant dadelik na. 
de toekenning van het bedrag Vilfl zodanige wekelikse be
talingen berekend van de 4111,{ van tot de 
eerste Zaterdag (of andere gebrHi~l!like betaaldag) van de 
datum van de toekenning, en tot betaling daama van be
doelde s·om _van . aa~ 41~ applikant , op 
Zaterdag (of andere gebrmkehke iletaaldag). in elke week. 

(Of. En bedoelde C .. D. 8: Ko, deponeren hiermede ge
rechtelik de som van £ tH voldoening aan hun ver-
plichting tot betaling van sehaddoO§stelling wegens blijvende 
ongeschiktheid of wegens de dooit) 

Gedagtekend he<len de c!llg van 19 . 

Aan 
fflfokureur van Verweerd'er, 

De Klerk van het Hof, en 
De Applikant A. B., en 
De Verweerder 

· (indien die ez· is, met name t@ \Vorden g eno emd). 

[formulier No. 10 .. 
WERKLI EDEN SCHADEL'JOSS[IH.LINO (O_NOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) Pl~OKLAMATI E, 192-t 

Kennisgeving van lnlevering van l<ennisgeving van Onder

werping aan e~!I Order. 

(0 p s c h r i f t a I s i n A p p f i k a t i e.) 
Gelieve kennis te nemen-

(1) _Dat de ,·erweerder~ C. . P. & Ko. heden aan mij 
hebben mgeleverd een k':~msgev1111'1 (waarvan afschrift hier
nev':ns), . houdende dat 211 hun Vtl(plichting tot schadeloos
stellmg 111 bovengenoemde zaak 1Hkennen en zich aan een 
order onderwerpen tot betaling d816i' hen van de (wekelikse) 
som van ; 

· . (2) D~t, ingeval gij zodanig~, 1,:ekelikse s:om aanneemt 
m \'of<loemng van uw aanspraal:,1 g1J aan rn11 en aan ge
noemde C. D. & Ko., dadelik em schriftelike kennisgeving· 
per post mod toeze11den1 of 2odanj !fl: kt;nnis~evi-ng ten mijnen 
i<anfore en \11 die wonmg of <l~! bez1ghe1dsplaats van ge-. 
noemd'e C. D. & Ko. moet afgeyffi; · 

(3) Dat de. Magistr~at ~an:1_e.§f gij zodanige kenn isgeving 
gezonden '.hebt, op ~pphkahe b1J l'IE'h1 gedaan, de uitbetaling 
v~.n zodan1ge (wekehkse) som aan U zal bevelen, als wanneer· 
g11 tot geen __ verdere kosten geho,~!IJ.eu zult zijn; en 

(1) Dat b11 gehreke van :wdanlj!e !~ennis1;eving de appli
katie ~oortgang zal hebben; en Q!lt gtJ, md1en g een grotere 
(wekehkse) som aan u toegekenq, \vordt, in d e kosten zaL 
kunnen warden verwezen, die dq.(Jf de verweerder cremaakt 
zijn na de ontvangst door u van dt:!ze kennisgeving. " 

Gedagtekend heden de deg van 19 

Aan 
Klerk van het Hof. 

De Applikant, A. B. 

[formulier No. 11. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLINO (ONGEVALLEN 

EN BEDRIJFSZfEKTEN) f 1~0KLAMATIE, 1924. 

Kennisgeving van Oerechtelik§' Depom:ring van Geld. 

(0 p s ch r i ft a I s i 11 A p p Ii k at i e .) 
Oelieve ke~~1s te nemen-

(l) I?ilt de verw~erders C. [), & Ko. heden bij mij een 
kenrusgevmg ·~ebb.en mg-eleverd {hit zij hun verplichting tot 
scha~eloosstellmg 111 de~e faak er!Hirmen en <lat zij, ter vol
doenmg _aan hun verphchhng, d ~ som van £ 
gerethtehk hebben gedeponeerd. 

· (2). Dat gij, indi~n gij de !l,l# l gerechtelik gedepoueerde 
som wilt aannemen 111 volduennl(l' van de schadeloosstelling:· 
versclrnldigd in deze zaak, gij aaf lhij en aan bedoelde C. D. 
& Ko., ~adelik ee11; sch~iftelike kti~nisgeving per post moet 
zenden of dre kenmsgevmg moet ilfgeven ten mijnen kantore 
of aan de woning of bezig'heidsplar!ls van bedoelde C. D. 8z Ko.: 

(3) Dat d!e Magistrnat, indi!l1l gij zodanige kennisg eving 
zendt, op applikatie bij hem g~,rJaan, de uithetaling aan u ·. 
zal bevelen van het alzo gedep~meerd bedrag, als wanneer 
gij tot geen verdere kosten geho11tlen zult zijn; en 

. (4) Dat bij gebreke van zoc!1rnige kennisgeving de appli
katie voortgang z:al hebben; en Uiit gij, indien geen grater 
bedrag dan voorme1de sorn van ~ als schadeloos
stelling toegekend wordt, verwej(e'ii zult kunnen worden in 
de kosten door de verweerders n, D. & Ko. gemaakt na de · 
ontvangst door u van deze kenni~J!'eving. 

Aan 

Gedagtekend heden de /Jag van 19 

De Applikant, A. If, en 
De Verweerder, G. H. 

Klerk. \'Jn het Hof. 
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[form _No.12. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 
INDUSTRIAL . DISEASES) PRf,JGLAMATION 1924. 

Application for Appointmen.! of Assessors. 
(H e ad· i n g a s i fi A p B i i c a ti o n.) 

The (1) ap~s to t!I~ Magistrate to summon 
.Assessors to sit with him and act in ijn advisory c·apacity, on 
the ground that questions are likely to arise on the hearing 
--of this Application as to(~)· · questions, and that 
:it is desirable that the Magistrate sl}13uld have the assistance 
,of Assessors in· the determination ot such questions. 

'.(S) 
Dated this day of , 19 . . 

'To 
The Clerk of the Court at 

'_(! __ ) Applicant -or Respondent. 
( ) State whether medical, mining, e1tgineering, building, etc. 
-(8) . Signature and address of person lnaking the application. 

fform No.13. 

WORKMEN'S COMPENSATION iACCIDENTS AND 
.INDUSTRIAL DISEASES) P.R!O{;LAMATION 1924. 

To 
of 

Summons to Asse§isor. 
(H ea di n g as i n App I i ca ti o n.) 

(Place) 
'(Date) 

~G .. 
You are hereby summoned to sit With the i\l\agistrate and 

act as an Assessor at the hearing qJ an Application under 
t'his Proclamation made by 
.against · 

The Application will be heard at ~ie Mag istrate's Court-
.house at ·on- the day of 

19 , at the hour of m. · 
I have the hgHour to be, 

Sir, 
YqHr obedient Servant, 

Clerk of the Court. 

fform No.14. 
WORKMEN'S COMPENSATION (.ACCIDENTS ANO 

INDUSTRIAL DISEASES) PRO(;bAMA TION l 924. 
Nomination of Medical Mbitrators. 

10 
In the matter of a claim for Q6mpensation by 

and 
You are hereby n·ominated as ~,\edical Arbitrators to 

-d-et-ermin-e the e:s.ient, · nature, an<l 4i1fation of the injuries 
alleged to have been- sustained by ·of 
on. the day of , t(l , at 
and particularly to determine the folf_!ii.ving question which 
.is in dispute:-

The terms and conditions on which ~-ou are so nominated 
.are as follows:- · 

Dated at this day of , 19 . 
?v\agistrate. 

[Form No. 15. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROC{,AMATION 1924. 

T o 

Nomi·nation ,of Medical Pnit:titioner. 
In the matter of a claim for C€llnpensation by 

Yott arc hereby nominated by ine as the Medical 
Practitioner to decide 

Your d'ecisi,on on the question sg submitted i~ to be 
.transmitted to me in manner following: -=-

Dated at this day' 6f , 19 . 
Magistrate. 

[form No.16. 

WORKMEN'S COMPENSATION (AltCIDENTS A.ND 
INDUSTRIAL DISEASES) P~OC~A.MA TION 1924. 

Application for Order for 1-)isclosure. 
(He ad in- g as in Appl i 1~ at i o 11.) 

Application is hereby made by . of 
'for an Order that uf 
do comply with . a request, of which ·· ii copy is hereunto 
annexed, made by the said Applicant pu.l'suant to (1 ) 

Dated this day of , 19 

(l) State Section or Regulation. 
,(2) Signature and' address of perso·n n1Jlking th•e a1,plication. 

(F onnulier :-So. 12.. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLlNO (ONOEVALLES 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 192-t 
Applikatie voor Aanstelling van Assessoren. 

(0 p sch r·i ft a I s in A p p-1 i k at i e.) 
De (l) verzoekt de Magistraat om Assessorec 

op tc roepen om met hein te zitten en hem in ·een raadgevende 
hoedanigheid bij te staan, op grond dat bij de behandeling 
van de applikatie zich waarsc'hijnlik geschillen- zu\len voordoen 
omtrent (~) . onderwerpen, en dat het wenselik is 
dat de Magistraat ter beslissing van die geschillen de bijstand 
h·ebbc ,·an Assessoren. 
(S) 

De Klerk van het H of -te 

( 1) App'likant of Verwcerder. 
(2) Vermeld of geneeskundige, mijnku ndige, werktuigkundige, 

bouwkundige, enz. 
(3) Handtekening en adres van applikant. 

{f ormulier No. 13. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLINO (ONOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMA TIE, 1924. 
. Oproeping van Assessor. 

(0 p s ch r i f t a I s i n A p p I i k a t i e.) 
(Plaats.) 
(Datum.) 

Aan 
van 

W eledelt' Heer, 
Oij wordit bij deze opgeroepen om met de M.agistraat 

te zitten err hem als Assessor bij te staan bij de behandeling 
van een applikatie ingevolge v-0ormelde Proklamatie gedaan 
door tegen-

te 
te 

De applikatie zal worden gehoord in het Magistraatshof 
op de dag van 19 , 

ure 
Uw dw. Oienaar, 

Klerk van• hcl liof. 

[Formulier No.14. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLING (ONOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMAtIE, 1924. 
Benoeming · van Geneeskunclige Scheidsrcchters. 

In zake een Eis tot Schadeloosstelling gedaan door 
Aan 

en 
Gij wordt bij deze benoemd tot Geneeskundige Scheids

rechters om d'e omvan·g, aard en= duur van de verwondingen 
vast te steUen die van op de 
dag van 19 , te , zou hebben ont-
vangen en voornamelik om de volgende in gesc:hil zijnde 
vraag uit te maken:-

De voorwaarden en bepalingen waaronder gtJ alzo i>e
noemd zijt, zijn als volgt: 

Oedagtekend heden de dag van 19 . 
Magistraat. 

(formulier No.15. 
WERKLIEDEN SCf-IADELOOSSTELLJNG (ONOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 
Ben-oeming van Oeneeskundige Praktizijn. 

In zake een Eis tot Schadeloosstelling gedaan door 
Aan- . · 

Gij wordt hiermede door mij benoemd als de Oene~skun-
dige Praktizijn om te beslissen · 

Uw beslissing betreffende de alzo voorgelegde vraag · moet 
aan mij -op de volgende wijze worden overgemaakt:.:,... 

Gedagtekend heden de dag van 19 . 
Magistraat. 

[Formulier.No.16. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLINO (ONOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMA TIE, 1924. 
Applikatic voor een1 Openbaringsorder. 
(0 p s ch r i ft a I's i n. A p J) Ii k a t i e.) 

Applikatie wordJ hiermede gemaakt door van 
voor een order dat voldoe aan een ver-

zoek, waarvan afschrift hieraangehecht is, g-edaan door voor
metde Applikant ingevolge (1) 

(2) 
Gedagtekend heden de dag van 19 

(1) Vermeld artikel of regulatie. 
( 2) H andtekening en adres van persoon die de applikatie doet. 
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[Form No. 17. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 
Rule Nisi for 

Ex parte 
Disclosure. 

Upon the Application of 
Mr. , on· behalf 

, and upon hearing 
of the Applicant, and' reading 

lodged in support of the the affidavit of 
Application, 

It is O rdered that 
of do appear before the Magistrate at the 
Magistrate's Comi at on day, the 
day of , 19 , or s·o soon thereafter as the matter 
can be heard, to show cause:-· 

(1) Why he should not be ordered to comply with a 
request made by the said Applicant on the <lay of 

, 19 , to furnish him pursuant to 
with the following information, viz.>-

and 
(2) why he should n·ot be ordered to pay the costs 

·of the said Applicant of and incidental to this App·licafion. 
Dated at this day of , 19 . 

By O!·der of the Magistrate. 
Clerk of the Court. 

[Form No. 18. 
WORKMEN'S COMPENSA T!ON (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 
Summons to Witness to attend 

To (1 ) 

(H e a d i n g a s i n A p p I i c a t i o n.) 

You are hereby summoned in His Majesty's name to 
appear before the Magistrate on the day of , 
19 , at ·o'clock in the noon, at (2) , then and 
thete to be examined and to give evidence on this Appli
cation, and then and there to produce (3) 

Herein fail not at your peril. 
Dated at this <lav of , 19 . 

· Cierk of the Court. 
Penalty.-if the person summoned to attend dioes not 

attend on the date and at the hour and place required by 
this summons he will be liable (unless he can give some 
reasonable excuse on oath or affidavit) to a fine of twenty. 
five pounds sterling or in default of payment to imprisonment 
with or without hard iabour for a period of one month, 
and he will be further liable to arrest on the Magistrate's 
warrant. 

(1 ) Names and addresses of witnesses. 
(2) Place where Application to be heard. 
( 3) State dlocument or thing to be produced. 

lf"om1No.19. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 192'1. 

To 

Warrant of Arrest of Defauiting Witness. 
(Head i a g as i A App I {cation.) 

All Officers proper to the 
·execution of criminal warrants. 

Whereas (1) of 
was d1uly summoned to appear before me on the (2) day 
of , 19 , at (3) then and there to be 
examined and to give evidence on this Application and then 
and there to produce (i) and 
has refused or neglected to do so; 

These are therefor~ i-n His Majesty's name to command 
you or some of y,ou to apprehend and bring before me the 
body of the said (5) that he shall be dealt with 
according to law; and for s•o doing this shall be _your warrant. 

Dated at . this dav of , 19 . 
Magistrate. 

(1) Describe defaultin-g witness as in summons. 
(2) Date. 
( 3) Name of place mentioned in summons. 
(i) State document or thing to be produced. 
( 5) Name of defaulting witness as in Application. 

{Form No. 20. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 
Order for Periodical Payments. 

(I-i e a di n g as i n A pp Ii ca ti o n.) 
It is ordered that (1 ) do forthwith pay to 

(") at (3) the taxed costs of an 
Application heard on 1he . day of , 19 , and the 
sum of £ , being t·he amount now due from the said 

[Formulier No. 17. 
WERKLIED~N SCHADELOOSSTELLINO (ONO EV ALLEN. 

EN B~9RIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 
Bevel Ni s i tot Openbaring. 

txparte 
Ingevolg!'! de Applikatie van en na Mnr. 

yanwege de applikant gehoord en na de beedigde 
verklaring va;! tot staving van de applikatie gelezen 
te hebben · 

W ordt b¢volen dat van ver-
schijne voor i]1e Magistraat in het rvl.agistraatshof te 
op <lag; de dag van 19 , of zo 
spoedig daar)la als de zaak kan dienen, om redenen aan te 
tonen:-• 

(1) Wa,1fbm hem niet zal worden bevolen om te voldoen 
aan het ver·toek, door genoemde applikant gedaan op de 

dag t'an 19 , om aan h-em ingevolge-
d·e volgende inlichting te verstrekken, nl. :-

en 
(2) wa;,i{om hij niet verwezen zal worden tot betaling 

aan genoem~~ applikant van de kosten van ~n in verband 
met de7:e am~Hkatie. 

Oedagte~end heden de <lag van 19 
Op Bevel van de Magistraat, 

Klerk van het Hof. 

(F ormulier No. 18. 
WERKLIED~\1.1 SCHADELOOSSTELLINO (ONGEVALLEN 

EN BpDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 
Dagvaarding van Getuige. 

($pschrift .als in Applikatie.) 
Aan (1) , 

Gij wor1H bij deze in Zijn Majesteits naam gedagvaard 
om op de dag van 19 , te ure 
des , te (2) voor de Magistraat te 
verschijnen t)m in zake deze applikatie getuigenis af te 
leggen en a\Uaar over te leggen (S) 

Niet vo!~bening aan deze dagvaarding is strafbaar. 
Gedagte\iend heden de <lag van 19 

Klerk van het Hof. 
Strafbep:liing.-Versc'hijnt de gedagvaarde persoon niet 

op de dag, }let uur en de plaats bij de dagvaarding bepaald, 
dan kan hij (indien hij niet onder ede of bij bcedigde ver
klaring een geldige verschoning kan aanvoeren) worden ver
oordeeld tot een geldboete van £ 25 of, bij wanbctaiing, tot 
gevangenisstfaf met of zonder harde arbcid van een maand. 
en kan voort bij lastbrief van demagistraat wo,rden gearresteerd. 

( 1) Namen eil adressen van getuigen. 
(2) Plaats, ihar appHkatie gehoord wordt. 
( 3) Vermek! dokument of zaak, te worden overgelegd. 

[Formulier No.19. 
W ERKLIEQ:~N SCHADELOOSSTELLING (ONO EV ALLEN 

EN B~DRIJFSZIEKTEN) PR:OKLAMATIE, 1924. 
La~tbrief tot Gevangenneming van Nalatige Oetuige. 

(0pschrift als in Applikatie.) 
Aan , 

Aile A111otenaren bevoegd 
tot de tenuitvoerlegging van kriminele lastbrieven. 

Nadem~Jt (1) van behoorlik ge-
dagvaard .:jjhde, om voor mij op de (2) <lag van 

19 · , te (3) te verschijnen om in verband met 
dezc applik<!lie getuigenis af te leggen en aldaar (4) 

over te leinfen, geweigerdi of verzuimd hecft zulks te doen; 
Zo wor(H gij bij deze in Zijn Majesteits naam gelast voor

noemde (5) • te arresteren en voor mij te brengen 
opdat hij v•@lgens de wet worde behandeld, zullende deze u. 
tot lastbricf strekken. 

Gedagt~kend heden de dag van 

(1 ) Beschrijf nalatige getuige als in dagvaarding. 
(2) Datum.· 

19 . 
Magistraat. 

(S) Naam · ;;an plaats vermeld in dagvaarding. 
(-l) VermelJl dokument of zaak te worden overgelegd. 
(5) Naam bn nalatige getuige als in applikatie. 

[Formulier No. 20. 
WERKLIEEjEN · SCHADELOOSSTELLINO (ONGEVALLEN 

EN :§EDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMA TIE, 1924. 
Orde. tot het doen van Periodiekc Betalingen. 

/;b p s Ch r i f t a I s i n A p p I i k at i e.) 
Mits d§:Ze wordt wvolcn dat (1) . onverwijld 

aan (2) te.(S) betale de getakseerde 
kosten van een applikatie gehoord op de dag van 

. 19 , alsmede de som van £ , zijnde het 
bedrag tan~ door genoemde (l) verschuldigd aan 
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(l) to the said (Z) 
payment of .t from the 

in respect of a weekly 
day of , 19 , 

injury, 
being the date of the - - to the date of this Order; and 

disease · 
do further pay at the same place on every day from 
the date 1Jf this Order until otherwise ,ordered or until the 

injurv 
expiration of twelve months from the said date of - --=

disease 
(save as ot'herwise provided in the Pcoclamation) the sum 
of £ 

Dated this day of , 19 . 

By Order of the Magistrate. 
Clerk of the Court. 

(1) Employer's name, address, and description. 
(2) Workman's name, address, and description. 
(3) Place where payment to be made. 

[Form No. 21'. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 

Application for the Review, Termination, Suspension, 

Diminution, or Increase of a Periodical Payment. 
(H e a d i n g a s i n A p p I i c a t i o n.) 

An Application under the Workmen's Compensation (Acci
dents and Industrial Diseases) Proclamation 1'924, is hereby 
made by C. D. & Co., Limited, against A. B. with respect 
to the review of the Order made by the Magistrate on the 

day of , 19 , and for the termination (cir sus-
pension, diminution, or increase, as the case may be) of t he 
(weekly) payment payable to the said A. B. under the said 
Order in respect of personal injury which' arose out of and 
in the course of his employment, and was caused to him 

by 
acddent. 

disease. 

Particulars are hereto append'Cd (or 
Pa rt i cu 1 a rs. 

annexed). 

injured-
1. Name amt address of -- workman 

diseased 
2. Name and· place of business of employer by 

whom compensation is payable · ... ..... · • • • · .. .. • · 

3. Date and nature of accident or disease, 
and injury 

4. Date -of Order fixing weekly payment, amount 
of s uch payment, and date from which it commenced 

5. Relief sought by Applicant, whether termina
tion, suspension, diminution, <>r increase · •· 

o. Grounds -011 which termination, suspension,, 
diminution, or increase is claimed:--

The names and addresses of the Applicant and his 
Attorney are:-

Of the Applicant: 
Of his Attorney: 
The name and address of the Respondent to be sen·ed 

with this Application is: - · 
Dated this day of , 19 . 

Applicant's Attorney. 

[Form No. 22. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PR:OCLAMATION 1921. 

Order on Rcvie,v of Order for Peri-odical Payments. 

(H e a d i n g a s i n A p p I i c a t i o n.) 
Before Magistrate, 

day, the day of 19 . 
Upon review of the Order for periodical payment m,1de 

on the day of , 19 , and npon 
hearing the -evidence given by and Mr. 
for the Applicant and Mr. for the Respondent, it is 
hereby ordered that thr said Order be varied in the following 
manner:-(!) 
and that the costs of the said oi and incitlental 
to this Application and Order be taxed and paid by !'he 
said to the said 

Dated this day of , 19 • 
By Order ol' the Magis trate. 

Clerk of the Court. 

(1) State ·terms and· effect of variation. 

genoemde (2) ten a.anzien van een wekelikse 
betahng van £ van ¢·!'! dag van 

19 
.. ,., d. d d t het letsel , z11nue 1t e a um van ., .. . _ .. - - tot de datum van 

tj1,1 ziekte 
deze order: en voorts betale op tlezelfde plaats op elke 
dag vanaf de datum van deze 9 fi:ler totdat anders bevolen 
wordt of tot na afloop van 12 m,1 enden van genoemde d atum 

letsel . _ 
va1t - . --- (voor zover niet m de Jf'roklamatie anders voorzien 

z1ekte 
is) de som van £ 

Oedagteken<l heden de 
Op· Bevel ,·an 

!fag van 19 
de Magistraat, 

Klerk van het H of. 

(l) Werkgevers naam, adres en i:leroep. 
(2) W erkmans naam, adres en a, fibacht. 
(3) Plaats waar betaling gedaan moet worden. 

[Formulier No. 21. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSS1t!:LLINO (ONGEVALLEN 

EN J3EDRIJFSZIEKTEN) P ROKLAMATIE, 1924. 
App:likatie voor Herzien!ng, Beeing;jging, Schorsing, Verminde

rmg of Vermeerdermg van e:en Periodieke Betal1ng. 

(0 p s ch r i f t a I s i n A pp I i k a t i e.) 
App!ikatie c_:i_nd1:r de Werklie~~ Ii Schadeloosstelling (Onge

vallen ·en Bedn1fsz1ekten) Proklanl,iitie, 1924, wordt hiermede 
g_ed~an door C. D. & Ko., tegen. A. B., betreffende de her• 
zrentng van de order verleend <1!oor de Magistraat op de 

dag van 19 , ·t!h voor de beeindiging (of 
schorsing , , verminderi~g of vermen,rdering respektievelik) van 
de (wekehkse) betahng verschulq i~d aan genoemde A. B. 
-onder bedoelde order wegens per;~oonlik letsel dat ontstond 
uit en in de fool van zijn dien~ hrerrkhting ~n veroorzaakt 
was door on•geva .. :._ 

ziekte. 
· Biezonderheden zijn hierbij g~,v-oegd (of hieraangehecht). 

BI e z ·on d• e r t,1 eden. 
gekwetsje. 

l. Naam en adres van - -.- ·-~ "- werkman ..... 
z1ekc 

2. Naam en _bezigheidsplaats van •.verkgever, die 
schadeloosstelhng moet betalen ........... ........ ... . .. 

3. Datum en aard van ongeva! of ziekte en 
letset .,... .. .. ....... ... .... .... ........ . .. ... ........ .. .... ...... .. 

4. Datum van order waarbij we}!elikse betaling 
vastgesteld wordt, bedrag van qi!! betaling en 
datum waarop zij begon • .. .... • ... 

~ ... V ~~rziening d:oo r appl\kant. ~ evraagd, hetzij 
beemd1g111g, schorsmg, vermmdennM o.f vermeerde-
ring - . . ... 

6. Gronden waarop beeindiging, §chorsing, ver
mindering of vermeerdering ver!ilhgd wordt :'-

De !~amen en adressen van tie applikant en zijn pro-
kureur ZIJn:-

Van de applikant: 
Van· zijn prokureur: 

De naam en het adres van· 4U verweerder op wie deze 
applikatie gediend moet worden > 7° ' 

Gedagtekend heden de q i\g van 19 
Applikants Prokureur. 

[formulier No. 22, 
WERKLIEDEN SCHADELOOSST ~LUNG (ONG EV ALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PHOKLAMATIE, 1924. 
Order na Herziening van Orde t1rt hct doen van Periodieke 

Betalingen, 

(0 p s c h r i f t a l s i n A p p l i k a t i e.) 
Voor Magistraat. 

<lag, de dag van 19 , 
Na hemening van de order t(:lt periodieke 

lccnd op de ,flag van 
en na de getuigenis afgelegd dOOif 

voor de .applikant en Mnr. 
\'Crweerder gehoo-rd te hebben; 

hetaling ver-
19 , 

en na Mnr. 
voor de 

Zij het bevolen dat bedoek!i1 order gewijzigd worde 
als volgt: - (1) 
e11 dat de J.:osten vaff genoemdc van en in ver• 
band 111et lleze applikatie cit orde ! cretakseerd en door ge-
n·oemdc betaald. wordtc aan genoemde 

Ciedagtekend heden de <I ?¾g van 19 
Op Bevel ,;wi de Magistraat, 

Klerk van het Hof. 

( 1) Zet de termen van de wij2i~f1ilg uiteen. 
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[Form No. 23. 

WORKMEN'S COMPENSJ\:TION (ACCIDENTS AND 
INDUSiRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 

Notice of Appeal. 
(H ea d i n, g a s i n A pp 1 i ca ti o n.) 

.Ta:ke notice that appeals to the High Court 
of South West Africa again,st the dedsiO!J of the Magistrate 
herein -on the day of , '19 

To 

The question on which the Appel'lant is appealing is:-(1) 

The groun<ls of the appeal are :-(2) 

Dated this day of , 19 
(Signature) 

The Clerk of the Court, 
and to (8) 

Attorney for the Appellant. 

(l) State concisely the question on which the Appellant is 
appealing. 

(!) State condsdy the grounds of the appeal. 
( ) . Name of RespQndent. 

[Form No. 24. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS . AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 
Application for Order for Detention of , a Ship. 

In the High Court of South West Africa. 

Th,e Ship" " 
Applicati-on is hereby made on behalf of 

of , who alleges that the Employer of the said 
Applicant is liable ~ pay oompensat!on u!!der the Workme~'s 
Compensation (Accidents and lndustnal Diseases) Proclamahon 

an accident . 
1924, in respect of ---- to the said Applicant which 

a disease 
happened . . 

on the said s1up oo the day of 
was contracted · 
19 that the said ship is a South West African ship within 
the 'meaning ·of the Proclamation-; and that the said ship 
has been found in the port (or harbour) of 
(or within the territorial waters of the Territory of South 
West Africa); and who claims .. compensation in respect of 

accident · . 
such --- and alleges that the said Employer does not 

disease · 
have his principal office or place •of business or resid1e in 
the Territory of South West Africa, for an Order directed 
to an officer of customs lor other officer named hy the 
Judge requiring him to ddain the said ship until such 
time as the compensation has been paid or security approved 
by the Judge has been given for the payment thereof to 
abide the l'esult of any proceedings that may be instituted 
to rewver such compensation and. to pay such c~mpensati~n 
and costs as may be awarded . thereon, o,r until the said 
ship shall be otherwis•e released in due course of law. 

The grounds on which this Application is made are 
stated in the affidavit of filed herewith (or 
will be given in ,evidence on the hearing of the Application). 

Dated this day of , 19 • 

( 1 ) Signature andi a<ldress of Applicant or ,Applicant's Attorney. 

[Form No. 25. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 
INDUSTRIAL -DISEASES) PROCLAMATION 1924. 

Undertaking as to Damages, 

In the High Court of South West Africa. 

The Ship " " 
I, the undersigned, , . of . , 

hereby undertake to abide by any Judgment or Order which 
may hereafter be made as to damages, in case any . person 
affected by the Order to be made 011 my Application for 
the detention of the ship " . " shall sust~in any 
damages by reas·on of such Order and it is found either 
that I had not a right to ,obtain such Order or that there 
was no reasonable or probable cause for obtaining such Order. 

Dated· this day of , 19 . 
(1) 

. (To be altered as required, if the •undertaking is given 
by any person other than the Applicant.) 

(l) Signature. 

[formulier No. 2'3. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELl,INO (ONOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PRO!(LAMATIE, 1924. 
Kennisgeving van .l\pp~l. 

(0 p sch rift a Is in App, ti k at i e.) 
. Oelieve keninis te nemen dat . in appel komt 

bij het Hooggerechtshof van Zuidwe3t Afrika tegen de uit• 
spraak door de Magistraat in deze lliak gegeven op de 

Aan 

dag van 19 . 
De kwestie, waarvan appellant in !lp•pel kornt, is:- (1) 
De gronden van· appef zijn :- (2) 
Gedagtekend deze dag van 19 

(Handtekening.} 

De Kl·erk van het Hof, 
en aan (S) 

nfokureur van Ap~ellant. 

(~i Venneld kortelik de vraag, wa3.mver het appel . loopt. 
( Vermel<i kortelik de gronden va11 ilppel. 
( 3 Naam van respondent. 

[fonnulier No, 24. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELl:ING ~ONOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PRQKbAMATIE, 1924, 
Applikatie voor een Order tot Aanhijllding van een Schip. 

In het Hooggerechtshof van Zuidwest Afrika. 
Het Schip " " 

AppUkatie wordt . mits deze geda,m ttamens 
van . die beweert dat de Wi!fkgever van genoemde 
applikant verpticht is onder de Wt:lfklieden· Schadeloosstel
ling (OngevaUen en Be&rijfsziekten) Proki'amatie, 1924, schade-

. ongeval aan 
loosstelling te betalen ten aanz1en Vii.n een 

ziekte door 
. . overkomen 

genoemdc appl1kant op bedoeld sehlfl . op de 
. opgedaan 

dag 19 , dat be<lQ@\d schip een Zuidwest-
Afrikaans schip is in, de zin van dt Prokfamatie; en dat 
bedoe_ld schip aanjJet~ffen is in de fl·ii\ren va~ . 
(of bmnen d'e terr1tonale wateren Vll,ft fi·et Geb1ed van Zu1d-

. . zodimi{f ongeval · 
west Afnka); en die wegens ~. --. ·'·---·-·· schadeloos-

zodamire ziekte 
steUing eist en beweert dat genoenul.@ werkgever niet zijn 
hoofd'kantoor ·of bezigheidsplaats he1;1ft of woonachtig is in 
het Gebied van Zuidwest Afrika, v-o~f lien order ge·richt aan 
een ambtenaar van d·oeane of ander11 door de Rechter ge
noemde ambtenaar, hem gelastende ~m bedoeld schip aan te 
houd'en, tot tijd en wijle de schade!oo~stelling betaald is of 
door de Rechter goe<lli!'ekeurde zekerh@id gesteld is voor de 
betaling daarvan, de mtslag af te wa~hten van de procedure .. 
die moc~t worden ingesteld tot v~rhirnl van zodanige schade
loosstelhng en de schadeloosstelhng ~!i lmsten te betalen, 
die naar aatileiding daarvan toegtlt@nd mochten worden, 
of tot tijd en wijle het schip, op antl@re wijze wettelik ont
slagen zal zijn. 

. De gron:cfen waar~P. deze applik_il.He ge<laan wordt, zijn 
mleengezet m de beed1gde verklaFlftjf van 
die hierhij gevoegd is (of die bij het fioren van de applikati~ 
als bewijs zal word'en voorgelegd). · 

Oedagtekenf deze dag va11 19 • 
(') . /-

(1) Handtekening en adres van applikant of applikants pro
kureur. 

(F·ormulier No. 25. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTEUce!NG (ONOEV ALLEN 

EN BEDR(JFSZIEKTEN) PRQl(LAMATIE, 1924. 
Verbintenis betreffende Scllil.tlevergoe<ling. 

In het · Hooggerechtshof van ZuidW!!§l Afrika. 
Het Schip " " 

lk, de ondergetekende, van 
verbind mij bij deze om mij le ond~!'Werpen aan enig vonnis 
of order betreffende scha<levergoecling, dat of die hierna. ge• 
wezen of _yerleend mocht ~?rden, jntt~val enig persoon, ·be: 
trokken bu de order op m11n: apphluille te worden verleend 
voor de aanhouding van het schip H " schade 
mocht lijd'e!1 tenge. v·olge van zodani{fe order en bevonden 
wordt dat 1k geen, recht had tot zylk een order of dat er 
geen r.ed'elike of waarschijnlike gron~ Was voor het verkrijgen 
van zo<lanige order. 

Oedagtekend he<len de dag Van 19 . 
(1) (N . k "' ,,.,. -. . . b' . 

a e1s van za en te w_vruen verimaerd, als de ver rntems 
aangegaan wordt door eerr ander dirn de applikant.) 

(1) Handtek-ening. 



OHii;ial J;laz~tte, . 1st r>ecemtic;r 1924. 

If brm No. 26. 

WORKMEN'S J :OMPENSA.TION · (ACCIDENfS AND 
INDUSTRIAL . DISEASES) PROCLAMATI(J~ 1924. 

O rder . for Detention of Ship. 

In the High Court or South West Africa. 

The Ship" 
,, 

Whereas .it is aJleged. that the Employer of. . 
of is liable to pay compensation ·ung!@f the Work• 
men's Compensation (Accidents and Industrial f}j§@ilses) Pro• 

. . an accident which Mi>pened t-0 
clamahon 1924, 10 respect of d . . ·· · h' h-- - =d~t t db .. 

. a · 1s ease w 1c was el:'" rac e y 
him on the said ship on the day of , '19 . 

And that tl1.e said ship has been found ifl the port 
(or harbour) of or within the territ@fial waters 
of the Territory of South West Africa; 

And \~hereas it has been shown to me, on. th@, application 
of , of , who claims com~fosation in 

accident, 1 f h , 'd A .J· respect of such . that the Emp oyer o t .@ sa1 ])pd• 
disease 

cant is probably liable as such to. pay such t,t}fnpensati-on 
and that he does not have his principal offi@~ or place 
of business in or reside in the Territory of §outh West
Africa; 

(And whereas the said · has fileg an under-
taking to abide by any Order which may hereart@'f be made 
as to damages, in case any person affected by this Order 
shall sustain any damages by reason of this Orc!@f which the 
said • ought to pay); . · 

Now J do hereby issue tl'lis · Order directed t~ you, the 
Chief Officer of Customs at (or other gtfker named 
by the Jud'ge), . requiring you to . detain the sqjg ship until 

. . accident 
such time as the compensation in respect of the §aid .. -_,---

chsease 
has been, paid, o r security for the payment there@f1 approved 
by the Judge, has been given to abide the r~§!Jlt of any 
proceed'irrgs that may be instituted to recover sy€li compen
sation, and to pay such compens,ition and costs JS may be 
awarded thereon, or until the said ship shall l'l!l otherwise 
released by due course of law. 

Dated this day of , 19 . 

To 
Judge. 

The Chief Officer of Customs . at 
(or other officer named by the Judge). 

(F~rm No. 27. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDEN'f~ AND 
INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMAT!ON 192'1. 

Bond by way of Security. 

In the High C_ourt of South W~st Africa, 

Th e Sh i p " " 
Whereas it is alieged that the Employer of · 

of is liable to pay compensation in fespei:t of 
an accid·ent which happened - . 

on the ~hip " 
a disease which was contracted - " 
on the .day of , 19 , at , and 
that the said Employer does not have his pri1rnifial office 
or place o f business or reside in fhe Territorr of South 
West Africa; · 

And whereas the Judge of this C0:urt has iSSl!!:!0 an Order 
directed to the Chief Officer of Customs at · 
(or other officer named' by the Judge) requiring him to detain 
the said ship until such time as the owner~, agimt, master, 
or consignee thereof have paid . compensation in t'espect of 

accident, . . 
the said-- .- --... or have given secunty in th@ sum of 

disease . . . 
. .I;'. , ·to be appro,·ed by the Judge, to abide th@ result of 
.any proceedings that may be instituted to recover- ~lich com
p ensatio n, and to pay :s11ch compensation and cq~tffe as may . 
be- awarded tl1ercon·, or until the said ship sha!I Be other
wise released by due course of law; 

Now, ·therefore,. we (s tate names, addresses, ilfl~ descrip• 
tion -of sureties) jointly and severally submit q~Jf§elvcs to 
the jurisdiction of the Mao-istrate at ~f of any 
other Magistrate .in the Territory of South Wes\ Africa to 
whom application may · competently be made· - in f~spect -0f 

accident, 
tile said -.-.. -.-- amt consent. that if all such cpmpensation 

disease 
accident 

and costs as may be awarded in respect of the Sl!id ·- . __ :_ 
• disease 

[formulier No. 26. 

WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLING (ONGEVALLEN 
EN BEDRIJfSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. · 

Order tot · Aanbouding · van Schip•. · 
In 'het Hooggerechtsh-of van Zuidwest Afrika. 
Het Schip" " 

Nademaal beweerd worot dat de werkgever van 
Vall' · ond'er de Werldieden Schadeloosstelling (On
gevailen· en Bedrijfsziekten) Proklamatie, 1924, verplicht is 

• • . ongevat hem op 
tot schade'loosstemn,g ten aanzien van een 

ziekte op be-
bedoeld scbip overkomen 

op de 
doeld schip opgedaan 

dag 19 : 

En dat bedoeW schip aangetroffen is in de haven van 
of binnen die terriroriale wateren van bet Ge

hied van Zuidwest Afrika; 
En nademaat aan mii aangetoond is, op de applikatie 

van . zodanig ongeva,I 
, dre wegens . . 

zodantge . 21ekte 
schadeioosste'lling eist, dat de werkgever van genoemde appli
kant waarschijnlik als z•od'anig · aansprakelik is wegens zo. 
danige schade!oossteUing en dat hij zijn · hoofdkantoor of 
bezig'heidspfaats -niet heeft in het Gel:ried van Zuidwest A.frika 
noch daari.n woonachtig ·is; 

(En nad'emaal . gen-oemde zich verbonden h.eeft 

, van. 

om zich te ond!erwerpen aan enige order betreffende schade
vergoedfog, die hierna verleend mocht worden, ingeval enige 
bij . deze order betrokken- persoon ten-gev-0lge van zodanige 
order schade mocht lijden, die genoemde be· 
hoort te betalen; 

Zo is het dat ik deze order verleen en u, de ttoofd
ambtenaar van Doeane te (of a-nd'ere ambtenaar 
genoemd door de Rechter), gelast om bedoeld schip aan te 
houden tot tijd en wijle de schadeloosstelling ten aanzien 

bedoeld ongeval . · · · · 
varr ·b· d Id . k betaald is . of door de Rediter goedge• e 1oe e zie te 
k~urd'e zekerheid voor de betaling daarvan gesteld is, de 
u1tslag af te wachten van de procedure die mocht worden 
ingesteld tot verhaal van zodanige schadeloosstelling en zo. 
d~n\ge schadeloosstelling en kosten d'e betalen als naar aan
le1d'ing daarvarr toegekend mochten worden of tot tijd en 
,~~jle bedoeld scliip op andere ·. wijze weitelik ontslagen zal 
ZIJn. 

Gedagtekend heden de dag van 19 . 

Aan 
Rechter. 

De Hoofdambtenaar van Doeane te 
(of andere door de Rechter genoemde ambtenaar); 

!Formulier No. 27. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLING (ONOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATTE, 1924. . 
. Akte yan. . Borgtochl 

. In . bet Hooggerechtshof van Zuidwest Afrika. 
Het Schip" " 

Nademaal beweerd wordt · dat de werkgever van. 
van verplicht is tot schadeloosstelling ten aanzien 

ongeval, dat plaats vond 
van ,een · op· het schip " ,, 

ztekte die opgedaan werd 
op de <lag van 19 , te en dat 
g·enoemd'e werkgever zijn hoofdkantoor of bezigheidsplaats 
of woonplaats niet heeft in het Gebied van Zuidwest Afrika ; 

En ·nademaal de redder van <lit hof een order verleend 
heeft, gericht aan de Hoofdambtenaar van Doeane te 
(of andere ambtenaar genoemd door de Rechter), waarbij 
'hij gelast wordt bedoeld schip aan te houden tot tijd en 
wijle de eigen-aar, agent, schippei: of gekonsigneerde daarvan 

. genoemd ongeval 
schadeloosstem.ng weo-ens · ·-.- - -- - ·- - betaaid heeft 

0 geooemde . ziekte 
of door de Rechter goedgekeurde zekerheid gesteld heeft 
v-oor de som van .om ·d~ uitslag af te wachten 
van enige procedure die mocht worden ingesteld tot verhaal 
van zodanige schadeloosstelling en zodanige schadeloosstel
ling en. kosten · te betalen ais naar aa,rileiding daarvan toe
gekend moc'ht · wotden, of tot · tijd en wijie bedoeld schip 
wettelik zal zijn ontslagen; 

Zo is het d'at wij (vermeld namen, adressen en beroep 
Yan borgeu) ons tezamen en afzonderlik onderwerpen aan 
de rechtsmacht van de Magistraat te of enige 
andere Magistraaf fa bet Gebied van Zuidwest Afrika, die 

bedo-eld ongeval 
bevoegd is e_en applikatit! ten aanzicn · van bedoelde ziekte 

ie horcn, en er in toe stemmen dat, indien aile zodanige 
. . bedoeld ongeval 

schadeioosstelling en kosten als ter zake van b .,, Id. . k 
eu'oe • e z1e te 

toegekend mocht worden, niet betaald wordt, dadelik eksekutie 



18(:5 Offidele · Koerant, -1 Desember 1914. 

be not pai<l, execution may issue forthwith against 
a sum not exceeding pounds. 

us for 

(Signature of Sureties) 
This bail bond was signed by the said 

, the sureties, this day of 
Before me, 

and 
, 19 

Registrar. 

[Form No. 28. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 
INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 

Application for Taxation of Attorney and Client Costs, etc. 

Case No. 
District of 

Application is hereby made by (1) of 
for an- Or<l'er that (2) of he ordered 
to submit to taxation and review his bill of · costs as between 
Att·omey and Client in respect of an Application for 
in which the said was employed by . the said 

'h. Agent, I h . h as 1s · and: a so a statement s owmg w at 
Attorney, 

he, the said 
from the said 

has received or contracted to obtain 
ill respect of that Application. 

Dated this day of ' 1.9 

(1 ) Name and address of Applicant. 
( 2) Name and address of Attorney or Agent. 
( 3) Signature and address of person making the application. 

!Form No. 29. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 
INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION· 1924. 

Order for Taxation and Account as between Attorney ,rnd 
Clierrt. 

No, -of Case. 
District of 

Upon the Application of (1) , of · 
it· is hereby ordered that (2) , of , 
do, within seven days after the service of this Order upon 
him, submit to taxation and re\'iew his bill of costs as 
between Attorney and, Client in respect of an Application 
(to be) made to me on behalf of the said in 

. which the said was employed by the said 
Age~ · 

as - - --- and also a statement showing what he, the said 
Attorney, 

( 1) has received or con1rac(ed to ·obtain from the said 
( 4) in respect of that Application. 

Dated this day of , 19 . 
By Ordier of the Magistrate. 

Clerk of the Court. 

( 1 ) Name and address of Client. 
( 2) Name and address of Attorney 
( 3) Name of Attorney or Agent. 
( 4) Name of Client. 

or Agent. 

[Form No. 30. 

WORKMEN' S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 
INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 

Memornn<lurn on Payment of Compensation to the Magistrate. 

The .sum of £ (1) -is hereby paid! to the Magistrate 
pursuant to Section 33 of the Proclamation by (2) , 
of , being the· amount of the compensation admitted 
by him to be payable by him under this Proclamation in 
respect ·of the (3) 

~f (4
) . (or being t'he amount of the compensation 

m respect . of death of (4.) which he agrees 
may be paid out only to (f') , of 

Dated this day of , 19 . 
. (6) 

Received the above sum of £ for the Magis.trate. 
(Place) 
(Date) 

Clerk of the Comt. 

(1 ) Amount in figures and also in words. 
(2) full name and address of person making the payment. 
(
3

) Whether in- respect of death or of permanent total or 
permanent partial im:apacity. 

( 4) Full name of the workman. 
{[>) ~ame andi address of specified dependt>nt. · 
(6) Signature and ~ddress of the person making the payment. 

tegen ons uitgenomen kan worden voor ccn som van ten 
hoogste pond. 

(Handtekening van Borgen.) 
Deze _borgtocht werd getekend door genoemde 

en , de borgen, op heden de dag van 
19 

Voor mij, 
Griffier. 

[Formulier No. 28. 
WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLINO (ONGEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 
Applikatie voor Taksatie van- Kosten tussen Prokureur en 

Klient, -en1 .• 
No. van · Zaak 
Distrikt van 

Applikatie wordt mits deze gedaan door (1) 
van voo-r een orcfer dat (2) gelast 
worde zijn kosterekening tussen prokureur en klient in zake 
een applikatie voor waarin bedoelde. 

Agent . 
door bedoelde als zijn ---="--- gebez1gd werd, 

Prokureur 
aan taksatie en herziening te onderwerpen, alsmede een op
gave over te leggen aanto-nende wat hij, voormelde 
van bedoelde ter zake van di·e appUkatie ont-
vangen of bedongen heeft. 

Gedagtekend .heden de dag van 19 
_(3) 
·----

(1) Naam •en adres van applikant. 
( 2) Naam en adres van- p-rokureur of agent. 
( 3) Handtekening en adres van persoon die de applikatie doet. 

{Formulier No. 29. 

WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLING (ONGEVALLEN 
EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 

Order tot Taksatie en Aflegging van Rekening tussen Prokureur 
en Klient.. 

Nummer van Zaak · 
Distrikt 

lngevolge de applikatie van (1) , 'van , 
wordt bij deze be,;rolen dat (2) , J 

binnen zeven dagen nadat ·deze order op hem gediend is, 
zijn kosterekening tussen prokureur en klient in zake een 
applikatie aan· mij (te worden) gedaan namens bedoelde 

waarin genoemde door bedoetde 
Agent b . . h . · d ge ez1gd was, aan taksat1e en erz1emng -0n er

Prokureur 
werpe e1l tevens een o-pgave overlegge, aantonende wat hij, 
bedoelde (S) , van bedoelde (4) ter 
zake van die applikatie ontvangen of beclongen heeft. 

Oedagtekend deze dag van 19 . 
Op Bevel van· de Magistraat, 

Klerk van het Hof. 

( 1 ) Naam •en acfTes van klient. 
(2) Naam en adn!s van prokureur of 
(3) Naam van prokureur of agent. 

agent. 

(•) Naam va~- klient. 

[Formulier No. 30. 

WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLlNO (ONGEVALLEN 
EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1.924. 

Bewijs van Betaling van Schaadeloosstelling aan de Magistraat. 
De. som van· £ (1) wordt hiermede overeen-

komstig artikel 33 van- de Proklamatie aan de Magistraat be
taald door (2) · van , zijnde dit h-et bedrag 
van de schadeloosstelling, dat hij erkent ingevolge deze Pro~ 
klamatie schuldig te zijn t-en aanzien · van de (3) 

van(') (of zijnde dit het b edrag van de schadetoos-
stelling ten aanzi-en van de dood va-n (•) , hetw~lk 
hij verzoekt dat slechts aan (S) van mt-
betaald zal worden. 

(6) 
Oedagtekend heden de dag van 19 . 

Bovengen~m(lie som van £. 
Magistraat ,ontvangen. 
(Plaats.) 
(Datum.) 

-namens de 

Klerk van het Hof. 

(1) Bedrag in cijfers en ·~ok in woorden. 
(2) Volle n-aam en a<l:re~ van persoon die betaait. 
(~) Of ten aanzien van -d'e dood of van blijvende gehele of 

bliivende gedeeltelike ongeschiktheid. 
(4) Volle naam van de werkman. 
(") Naam en ad'res van bedoelde afhankelike persoov. 
(') Handtekening en adres van persoon die de betaling doet. 
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IF orm No. 31. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACClDJtNTS AND 
INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMA'fj,()N 1924. 

Notice by Principal to Contraclflf, 

(Heading as in App Ii c {ti on or (:Ia i m.) 
To (1) 

of 
A1_pplication 

Notice is hereby given to you that an cc=---·---- for 
a Claim 

compensation is made against (2) , pf 
by (3) • of , who alll!t!es that under 
Section 43 of the Workmen's Compensation 'fAccidents and 
Industrial Diseases) Proclamation 1924, tile s;i[tl (!) 
is liable to pay him compensation under thi!i' Proclamation 
. an accident which oq,pned 
in respect of h d I d . ·h· h . - I d b h. a sc e u e disease w 1c was CsJ!l racte y 1111 
at (0) on the day of , 19 . 

Dated this day of , 19 

(l) Name and address of !he contractor. 
(2) Name and address of principal. 
(3) Name and address of workman. 
(') Name of principal. 
(') Place and date of accident or disease. 
( 6) Signature and address of person giving the notice. 

(Form No. 32. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIL}F'cNTS AND 
INDUSTRIAL DISEASES} PRQCLAMAflON 1924. 

Notice of Intervention by Contr~rlor. 

(Heading- as fn Applicatin,il.) 

Notice is hereby given by (1) 1 of 
that pursuant to Section 43 of the Workmco1~ Compensation 
(Accidents and Industrial Diseases) Proda1n~,hon 1CJ2-!, he 
intervenes in this Application for compen§11Uo11 made by 
fl against (3) 

(5) 
To 

The address for service of the said (1) 1s 

Dated this day of 19 

The Clerk of the Court 
and to the Applicant. and the Principal. 

Name and address of the contractor. 
Name of workman. 
Name of prindpal. 
Name and address of the contra do r. 
Signature aud address of the person giv/hg the notice. 

[Form No. 33. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIQfNTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMA 'f !ON 1924. 

Certificate of District Surgeon. 

It is hereby certified by me, pursuant to '.:Wclion 19 of the 
Workmen's Gompensahon (Accidents and lndu~trial Diseases) 
Proclamation 1924, that I have this day exami1Hid (1 ) 

and !hat by rea~on of (2) . ~e is_ &jl~dally liable to 
. h an accident or to sustain a senous m11Jry __ meet wit ··-·-- _____ ::.i __ 1t emploved 

contracted' a scheduled disease -
as a (3) 

Dated this 

(See Back.} (') 

day of , 19 . 
("} 

District Surgeon for the Distri14 of 
(6) 

( 1 ) Name of workman. 

Workman. 

F) Fill in either "old age", "serious phy~;ical infirmity," 
"previous injury," or "disease". · 

( 3) State extent of limitation. 
( 1 ) Print on back Section 39 of the Prod,rn1atio11. 
f') Signature of district surgeon. 
(") Signature of workman. 

[Formulier No. 31. 

WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLING (ONGEVALLEN · 

EN BEDRIJfSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 

Ken•nisgeving door Patroon aan Aannemer. 

(0 p s ch r i f t a I s i n A p p I i k a t i e of E i s .) 

Aan (1) 
van 

een applikatie 
Kennis geschied't bij deze aan u <lat-----'~-- to,t 

, . een, eis 
schadelo·osstelling gedaan is tegen (2) van 
door (3) van , die beweert dat ingevolge 
artikel 43 van de Wcrkliedcn Schadcloosstelling (Ongcvallen en 
Bedrijfszickten) Proklamatie, 1924, bedoelde (1 ) ver
plicht is hem antler voormelde Proklamatie schadeloosstelling 

ongeval, dat plaats vond 
te betalen ten aanzicn van ccn ------'_"------.-:..--'-

ziekte die door hem opgedaan. werd 
te (5) op de dag van 19 . 

Oedagtekend hcden de dag van 19 
(6) 

(1) Naam en adres van de aannemer. 
( 2) Naam en adres van patroon. 
( 3) Naam en- adres •van wcrkman. 
(4) Naam van patroon. 
( 5 ) Plaats en datum van ongeval of ziekte. 
(6) Handtekening en adrcs van pcrso'Olt die de kennisgeving 

geeft. 

[Formulier No. 32. 

WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLINO (QNGEVALLEN 
EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 

Kennisgeving van Tussenkomst van Aannemer. 

(0 p s ch rift a Is i n A pp Ii k a ti e.) 

Kennis gcschiedt mils dczc door (1) _ van 
dat ingevolge arfikel 43 van de Werklieden Schadeloosstel
ling (Ongevallen e11 Bedrijfsziekten) Proklamatie, 1924, hij 
tussenkomt in deze applikatie voor schadeloosstelling ge-
daan door (2) tegen (3) 

(") 
Aan 

(1) 
(Z) 
(3) 

(') 
(") 

Het adres van diening van bedoelde (') 

Oedagtckend heden de dag van 

De Klerk Vall' hct Hof 
en aan de Applikant en 

Naam en adres van de 
Naam van werkman. 
Naam van patroon. 
Naam en adres van de 
Handtekening en adrcs 
geving doet. 

de Patroon. 

aannemer. 

aannemer. 
van de persoon, die 

is 

19 

de kennis-

[Formulier No. 33, 

WERKLIEDEN SCHADELOOSSTELLING (ONOEVALLEN 

EN BEDRIJFSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 

Certifikaat van Distriktsgencesheer. 

Hiermedc certificeer ik, overeenkomstig artikel 39 van 
de Werklieden Schadeloosstelling (Ongevallen en Bedrijfs
ziekten) Proklamatie, 1924, <lat ik heden (1) 
onderzocht hcb en dat hij wegens (~) biezondcrlik hloot-

een ong'eval of aan ernstig letset, 
gestcld is aan 

het opdoen van een in de Bijlage vermelde ziekte 
indicn hij te werk gesteld wordt als een (3) 

(Zie Ommezijde.) (4) 

Gedagtekend heden de dag van 
(") 

Distriktsgeneesheer van het Distrikt. 
(6) 

19 . 

Werkman,. 

(1) Naam van werkman. 
( 2) Vu! in of "hoge ·-onderdom'', "ernstig lichamelik gebrek", 

"vroeger opgedaar. letsel" of "ziekte". 
( 3) Vermeld mate van beperking. 
( 4 ) Druk artikel 39 van de Proklamatie op de keerzijde af. 
('') Handtekening van distriktsgeneesheer. 
( 6) Handtekening van werkman. 
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[Form No. 34. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS .AND 

INDUSTRIAL DrSEASES) PROCLAMATION 1924. 

District of 
Application Record Book. · 

A J Names & Addresses of Pa.r-
i ~ . l ties and of their respective 
! .~ ~ j-- .. ~tt~rneys or Ag-®ts. 
; ~~~ I 
~ ~ j ) Applicant \ Respondent 

Date 
Application 

Served 

Nature 
of Application 

Continued. 

Date 
Answer 

Received 

Hearing 

Dale I Order Made 

' I 
. ! 

form No. 35. 
WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 

INDUSTRIAL DISEASES) PROCLAMATION 1924. 
Reg ister of Compensatio n paid to the Magistrate. 

District of 

"' 
I I ·1 

"' Naml:l and / Paym"lnt In I Reservation <ll Subject 0 Addressof \ (if any) by 
0 Matter of 

Person 1-· , Employer 
0 Paying Io Date I Amount 

Payment 
(s,e Reg. VI , 3) z 

! 
I 

! 
! 
I 

I 
' i 

Co· n tin u ed. ------------- - - - ----- - - -
Order of Magistrate for p t o t 

Payment Out 
I 

ay men u 

j Names & Adresses or i j · 1 Signature of 
Date j Pe-rsons to whom , Date j Ainount Per sC1n to whom 

Pay ment Ordered / · . Payment Made 

l I 
Form No. 36. 

WORKMEN'S COMPENSATION (ACCIDENTS AND 
INDUSTRIAL DISEASES) PROCLA'MA TION 1924. 

the 
by 
(1) 

Request for Production of Record. 
Request is hereby made on behalf of 
production for inspection ,of the Record in 

agautst ' No. 

for 
an Applicati-on 
of 19 . 

Dated· fhis 
Received ·. the 

day of , 19 • 
above Record for inspection. 

(1 ) Signature and address of person· making the request. 
( 2) Signature. -

S ECOND SCHEDULE. 
SCALE OF COSTS. 

Table 1.-Appl icati on 011 Notice not otherwis e 
pr ov i d1 e d f o r. 

£ s. d·. 
1. Notice of application . 0 5 0 
2. Each copy for service . . . . 0 2 b 
3. Attending on hearing or adjournment . 0 10 0 
4. O rder . . . 0 5 0 
5. Each copy_ for service 0 2 6 
b. Each service 0 5 0 
7. Undertaking 0 5 0 
8. Security bond 0 10 0 

[Formulier No. 34. 
WERKLI EDEN ScttADEL·OOSSTELLINO (ONGEVALLEN 

EN BEDRIJF~tl EKT EN) PROKLAMATIE, 1924. 
Applikatieboek. 

Distrikt 

-~ l'l!:,IJ 
~ A 

~] I>·~ 

s~ 
t>,~ 

~ 
«I 

.!d 
,,.; 

Na.men en Adressen van 
Partijen of van hnn 

Prokureurs of Agenten 
j 

Datum van 
:biening .van 
Applikatie 

--: :;:, I> -
0 

P. ,.. "' A P. p. <tel~ i:i. z,.q Q,... I> <1 Applikant I -V e·rweerder 

I 
I 
i· 
I 

Aard 

Vervolgd. 

Behandeling 
van Applikatie 

van Applikatie 

Datum van 
Ontvangen 
Antwoord I Verleende 

Datum ! Order 

[formulier No. 35. 
WERKLIEDEN S{~IADELO OSSTELLINO (ONGEVALLEN 

EN BEDRIJfBZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 
Register van Sch<1~!'eloosstel'lin.gen betaald aan de Magistraat. 
Distrikt 

-· 
.:.( ·-.. 

Naa.m Ontvangen Eventueel .. en 
~ 

Adres va.n BBt-aling Onderwerp Voorbehoud 
A .. Betalende van van 
I> 

Datum I Bedra.g 
Beta.ling 0 Persoon Werkgever 

z (iio Reg. VI, 3) 
I 

-1 I 
I I 
i 
! ! 

Vervolg
0

d. 
Order van Ma~f straat i 

tot Uitbe talhig ! Ui tb eta.ling 

· I Naman e~ ~A.dressen i --~j,---- - _---.1- H·-,o-d-1ek-e-ni-ng-v•n .. 

Datum I va? Pers~l!gh aan wie !Datum I Bedrag Persooo ""'" wie U,,. 
) lJ1tbetahtJjl· gelast is ! , beuling Gedaao ;, 

! ' 

I 
I 

. .::- [formulier No. 36. 
WERKLIEDEN §CHADELOOSSTELUNG (ONOEVALLEN 

EN BEDR!.jfSZIEKTEN) PROKLAMATIE, 1924. 
. Verzoe¼· \"OOr Overlegging van Stukken. . 

M1ts deze wg fdt aamioek gedaan ten behoeve van 
voor de ei_;erlegging ter inza<YC van de Stukken in een 

Applikatie door teg"'en 
No. van 19. . 

Oedateerd dqe 
(1) 

De bovcnvern1elde Stukken ter inzage ontvangen. 
(2) 

dag van 19 . 

(1) Handtekeni11&' en adres van pcrsoon die aanzoek doet. 
(2) Handtekening-1 

:YWEEDE BIJLAGE. 
TARIEF VAN KOSTEN. 

Tabel I.- AP!3likatie na Kennisgeving waar-
voor gecu andere voorziening bestaat. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

. K~nnisgev.i~JJ van applikatie . 
Elk afsc~nn., voor , diening . . 
Opwachtm~ bij vetqoor of verdaging 
Order : . ... . . . 
Elk afsc}:l!i!I voor- diening 
Elke diemng 
Y.erbin1enis · , : : · 
Akte van BqJ'gtocht . 

£ s. d. 
0 5 0 
0 2 6 
0 10 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 10 0 
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Higher Scale.-Fees Nos. 1 an<J. 3 s'hall be 
mcreased to 10s. and £ 1 respe~tH•e!y. 

Table 11.-W_itn-esseson Contest~'il' Application 

1. Subprena, where necessary lo ensure (lie attend-
ance of a witness- ,, 

. (1) Original (not mor. than on~ for each 
four witnesses called by a pfjf!y) . . 0 5 0 

(2) Each copy for service . , . : O 1 0 
2. Taking statements of ~vitnesses as to f~tts (each) 0 5 0 
3. Instructions and tak111g statements bf expert 

witnesses (each) 1 0 0 

Tab I e Hf.-A pp Ii cat i o II for Co Iii pens at ion. 

1. Instructions . . . 
2. Application and particulars 
3. Respondent's answer . 
4. Request for particulars . 
5. Answers thereto . . 
6. Copies of documents . 
7. Production of documents. . . . . . 
8. Instructions for trial if advocate not emp!pyed £1' to-
9. Attending before Magistrate on apphfation

(a) If advocate employed, fee per d~y or part 
of dav . . . . . . . 

(b) If adv'ocatc not employed, fee for- each two 
hours or part o f two hours from. the time 
appointed for ~caring the apP.lic;nlbn 

(c) If adjourned without part hearing ; 
(d) To hear reserved_ judgmen~ . ; :: . 

10. Attendance at the takmg of evidence Before an 
officer appointed (fee as in Item 9). 

11. Order . . . . 
12. Each copy for service . 
13. Each service . . . . . 
14. Letters, etc. (inclusive) . . . . 

Hi gh•e r Sc a I e.-The fees Nos. 1,21 3, 4, 5, 8, 
and 9 shall be increased by one-~!llf. 

Table JV.-lnstructing A~vocate. 

1. Drawing brief . . 
2. One copy for advocate . . . ; . . 

O lO 

0 10 
0 5 

0 5 
5 0 

1 10 

1 10 
n 10 
0 10 

0 5 
0 2 
0 5 
0 10 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
6 
0 
0 

3. Copy of statements of witnesses antj hecessary 
documents to accompany. 

4. Attendance delivering. and paying fees : 0 5 0 
5. Attending consultation . 1 0 0 

Table V.- Application to vary o r set aside 
O r d e r f o r p e r i o d i c a I p ~ li m e n t s. 

1. Instructions . . 
2. Notice of application 
3. Copy for service· . 
4. Instructions to oppose . . . ; . . 
5. Attending before . magishate _on, applitW011-

lf con-tested, hearing fee as In Table ftl. 
If uncontested 

6. Order 

Tabl e VJ.- Ta xat i o n of tosts. 

1. Bills of costs and copy for service 
2. Notice of taxation and service . . . . 
3. Attending taxation (on each £ 1 or pi!H of £ 1 

allou·ed) • . . . . . · . , 
4. Notice of application for revision of taxation 

and service . • . . . 
5. Attending on revision of taxation • 

Tab 1 e VII.-M is c e 11 a n e § us. 

1. Notice not otherwise provided for . 
2. Attendance on e x - pa rt ,e application , 
3 . Issue of warrant of execution or arr~st 

NOTE. 

0 10 0 
0 5 0 
0 2 6 
D 5 0 

0 10 0 
0 5 0 

0 5 0 
0 3 0 

0 1 0 

0 3 0 
0 5 0 

0 5 0 
0 5 0 
0 7 6 

1. Where the amount allowed for ati item is specified, 
the amount is indusiYe of all necessary copj~s and attendances 
111 connection therewith. · · 

2. Where the amount allowed for an if '-'/n is left blank
(a) The drawing of documents sh<1l. be allowed at 2s. 

fo r each folio. 
(b) Copies, where allowable, shall 0e allowed at 6d. 

for each folio. 
(c) No costs shall be allowed for unpecessary prolixity. 

3, A folio is one hundred written or printed words or 
figures. , 

4. Unless the mag istrate shall fo r gocitl cause o therwise 
order, costs of interim applications shall riot be taxed until 
the conclusion of the appfication, and a JJiirfy may present 
only one bilt for taxation up to ancll includ!flg the final order. 

Ho g e r T a r i e f.-F,ooien Nos. l en 3 worden verhoogd 
tot 10s. •en £ 1 respektievelik. 

Tabet 11.-Getuigen bij Bestred·en Applikatie. 

1. Subpoena, wannccr nodig kn cinde de tegcn 
woordig'heid van een getuige te verzekeren;
(1) Origineel (niet meer dan eeu \'•oor elke vier 

izetuigeu door een partij opgeroepen} . 0 5 0 
(2) Elk afschrift voor di-ening. . . . . 0 1 0 

2. Het nemen van verklaringen van getuigen om-
trent feiten (ieder) . . . . . . . 0 5 0 

3. Instrukties en het nemen van verklaringen van 
, vakkundige getuigen (ieder) . 1 0 0 

Tab el III.-Applikatie voor Scbadelooss,telling. 
1. lnstrukties . • . . 0 10 0 
2. Applikatie en biezonderheden 
3. Antwoord \'an verweerder . 
4. Verzoek om biezonderheden . 
5. Antwoordren daarop . . 
6. Afschriften van dokumenten . . 
7. Overlegging van. dokumenten . . 
8. Instrtikties voor verhoor als diensten van een 

0 10 0 
0 5 0 

0 5 0 

advokaat niet gevergd warden , . £ 1 tot 5 0 0 
9. Opwac'htung voor Magistraat op ar.plikatie :

(a) Als diensten van advokaat gebrmkt worden 
per dag -of gedeelte van e·en dag . . . 1 10 0 

(b) Als diensten van advokaat niet gebruikt wor
den, fooi· voor elke twee uren of dee! van 
twee uren van af de vastgestclde tijd voor 
verhoor van de applikatie . . . 1 10 0 

(c) Wanneer verdaagd zonder gedceltelik gc-
hoord te zi/·nr . . · . . 0 10 0 

(d) Om uitgeste d vounis te verncrnen . . . 0 10 0 
10. Opwachting bij 't horeu van getuig,enis voor 

cen aanges!cld!e ambtenaar (fooi als in Post 9). 
11. Order . . . . . 
12. Elk afschrift voor diening . 
13. Elke diening . . . . 
14. Brieven, enz. (alles ingeslotcn) . . . 
H o, g e re Ta r i e f.- De fooien No. 1, 2, 3, 4, 5, 

8 en 9 worden met de helft vermeerderd. 

0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 10 0 

Tabcl IV.-Instru·eren van Advokaat. 
L Optrekken van brief . . 
2. Een afsthrift voor advokaat .. . . 
3. Afschrift van verk1aringen van getuigen en no-

dige daarbijgaandc dokumente.11 . . . 
4. Opwachting, aflevering en betaling van fooien O 5 0 
5. Opwachting bij konsultatie . 1 0 0 

Tabel V.-Applikati-e om Order voor Perio
di e ke Betalingen te wij z igen of terzijde te 

Z Ct tell. 
1. lnstrukties . . . 0 10 0 
2, Kennisfeving va~ applikatie . 0 5 0 
3. Afschn t voor d1emng . . • , 0 2 6 
4. Instrukties om te opponeren . . . . . . 0 5 0 
5. Opwachting voor magistraat bij afiplikatie ;-

lndien bestreden, fooi voor verhoor as in Tabet III. 
lndien onbeslreden . 0 10 0 

6. Order 0 5 0 
Tab el VI.- Tak sat i e- va·n K osten. 

1. Kosterekening en afschrift voor djening . 0 5 D 
2. Kennisgeving van taksatie en diening . . . 0 3 0 
3. Opwachting bij taksatie (voor iedere toegestaan 

£ 1 of deel van £ 1). . . . . . 0 1 0 
4. Kennisgeving van applikatie voor herziening van 

taksatie en d iening . . . . . . 0 3 0 
5. Opwachting bij herzi-ening van taksalie . 0 5 0 

Tabcl VII.-O e mengd. 
1. Kenniieving niet anders venne-Id . . 0 5 0 
2. Opwa ting bij ex part e applikatie . 0 5 0 
3. U1treiking van lastbrief tot -eksekutie of voor 

arrest 0 7 6 
NOTA. 

1. Wanneer het ·bedrag dat voor een post toe~estaan 
wordt, opgeg-even- is, sluit <lat bedrag in alle nod1ge af
schriften en opwachtingen in verband daarmee. 

2. Wanneer het bedrag dat voor een post toegelaten 
wordt opengelaten is-

(a) wordt het •optrekken van dokumenten tegen 2s. voor 
ied'er folio toegestaan. 

(b) Afschriften, wann-eer die toegelaten worden, worden 
toeg•cstaan tegen 6d. voor ieder folio. 

(c) Geen kosten worden toegestaan voor onnodige om
slachtigheid. . 

3. Een foli·o is - honderd gcschrcven of gedrukte woorden 
of cijfers . 

4. Tenzij de magistraat orri goede redenen anders bevele 
worden de kosten van i n t e rim app-likaties niet getakseerd 
voor de afloop van de appli'katie en een partij mag slechts 
een rekeni-ng voor taksatie inleveren tot aan en met inbegrip 
van de finale order, 



1869 Officiele . J<oerant, 1 Desember ID4. 
5. Where an order for costs is made against two or more 

persons it s'hall, un'less the contrary is stated~ have effect 
against such persons severally as well as jointly. 

6. The costs of issuing a warrant ·of execution or arrest 
shall be taxed and allowed at the amount prescribed without 
delivery of a bill of costs or notice of taxation, and shall 
be shown on· fhe face of -the warrant. 

T H I R D S C H E D U L E. 

Tariff of Fees which may be charged by Medical Practitioners, 
Medical and Technical Assessors, and Medical Arbitrators. 

1. Assessor, for each day or part of a day occupied by the 
hearing of the application-

(a) If ttre assessor is· a "part-time" district surgeon •or 
a "part-time"' employee in Government service:
lOs. 6d. per hour or fractional part thereof, but not 
exceeding a maximum charge of £2. 12s. 6 .. in any 
one day. 

(b) If the assessor is not a district surgeon or in Go
vernment service :-£1. ls. per hour -or fractional part 
thereof, but not exceeding a maximum charge of 
£5. 5s. ini any one day .. 

2. Medical Arbitrator and Medical Practitioner-

(a) If the arbitrator or• medical practitioner is a district 
surgeon- or in Government service:-10s. 6d. per hour 
or fractkmal part ihereof, but rrot dceed'ing a maxi
mum charge of £2. 12s-. 6d,. in- any one day. 

(b) If the arbitrator or medical practihoner is not a 
district surgeon or in the Oovernrnent service:-£1. ls. 
per hour or fractional part thereof, but not exceed
ing a maximum charge of £5. 5s. in any <1ne day. 

3. Examination of Workman under Section 17-
(a) ·Examination £ . ls. . 
(b) ff in order to examine the workman the medical 

assessor, arbitrator, or practitioner is compelled to 
travel speciaHy to a place distant more than two 
miles from his resid•ence, in addition to the above 
fee 5s. for each mile. beyond two and up to ten 
and thereafter ls .. for each mile distant therefrom. 

4. In cases involving special difficulty the magistrate may 
sanction special fees to medical arbitrators and independent 
medical practitioners and, with the prior sanction of the 
Treasury, to assessors: 

5. In ad'Clition to the said fees there shall be paid to the 
assessor, medical arbitrator, or medical practitioner travel
ling expenses. as if he were a witne,ss. 

FOURTH SCHEDULE. 

Scale of Fees and Expenses payable to the Messenger of 
the Court. 

£ s. d. 
1. Service (or attempt,ed). of subpcena, notice, order, 

·or other dbcumerit . . . . · . • · . 0 3 O 
(To indud!e registration, return, arid notice.) 

2. Travellin·g aHowance, per hour or fraction thereof O 4 6 

3. F·or the execution of ·any writ, warrant, interdict, 
or garnishee ordier • . . . . . . , 0 10 6 

(This fee shall, in all cases, include registra-
ti-on and return, and shall be payab1e by the 
execution creditor on the lodgment of the 
process with the messenger,• and shall not 
be recoverable by him- from the· messenger 
if t'he · process is withd~awn or stopped · or 
proves ahortive.) 

4. Inventory, per on,e hundred words or part thereof O 2 6 

5. Security bond . 0 10 0 

6. Possession, the actual amount paid to the man 
put in possession, but not to exceed (per day)--
(a) if within municipal Hmils . . 
(b) if beyond municipal limits . . 

i. (a) 

(b) 

(To include board in every case.) 

If the goods are removed", the cost of, 
removal and storage shall be allowed . 
If live stock is attached, the necessary ex
pens-es of herding and preserving the stock 
shall be allowed. 

0 10 0 
0 15 0 

8. Drawing adlvertisement for sale of goods attached 0 2 0 

9. Where a writ of execution is paid in full or in 
part 011 presentation or moneys are attached in 
execution, 1 per cent. on the amount so paid 
or attached. 

5. Wanne1;;1' een order voor kosten gemaakt is tegen 
twee of meer jJersonen is- die, tenzij bet tegenovergestelde 
vermeld wordt1 iliiin kracht tegen 1:0danige personen afzonderlik 
zowel als gezan1enlik. 

6. De lm~Wh ,·an uitreiking van een lastbrief tot eksekutie 
of v•oor arre§t moeten. w,ordeu getakseerd en toegestaan 
.kgcn hct vow1feschreven bedrag ronder aflevering van een 
kosterekening s_:ff kennisgeving van taksatie en moeten op de 
voorzijde van 1le lastbrief aangetekend zijn. 

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

Tarief \i an f Qt:J ifo wel'ke berekend! kunnen worden door Ge
neeskundig€) Praktizijns, Geneeskundige en Techniese As
sessoren . ~I l Geneeskundige Scheidstechters. 

1. 

2. 

Asses"Sor Hll:ir iedere <lag of gedeelte van een dag, die 
door het ¥1~fhoor van: applikatie opgen-omen wordt :-

(a) Als ·cf~ Assessor een "niet voile · tijds" Distri~ts
genee§tJ:Eer of .een "niet voile tijds" Staatsdiena~r is: 
10s. qg: per uur ·of deel van een uur, doch met te 
bove11 !liiande ·een maximum bedrag van.£ 2. 12s. 6d. 
op ecn en dezelf<le dag. 

(b) ~Is d,@ Assessor geen Distriktsgeneesheer of Staats
d1enai!_f is: £ 1. ls .. per uur of deel van een uur, doch 
niet t1; b_oven gaande een maximum van £ 5. 5s. op 
een en tl·ezelfde dag. 

Geneesku~~ lge Sclieidsrechter en Oeneeskundige Praktizijn. 
(a) Als •~ Scheidsrechter of Gen-eeskundige Praktizijn 

een 1:§(riktsgeneesheer of Staatsdienaar is: 10s. 6d. 
per U!:Jf of deel van een uur, doch niet te boven gaande 
een OHi: ~imum van £ 2. 12s .. 6d. op een en dezelfde ,dag. 

(b) Als ~If. Scheidsrechter of Geneeskundige Praktizijn 
geen I; Hstriktsgeneesheer of Staatsd:ienaar is: £ 1. ls. 
per ml f of dee! van een uur, doch niet te boven 
gaam\@ een maximum van £ 5. 5s. op een en dezelfde 
<lag. 

3. Onderzoe¼ Van, Werklieden ingev•olgc artikel 17. 
(a) Ondeft flek: £ L ls. Od. 
lndien de tJfoceskundige Assessor, Scheidsrechter of Prak

tizijn, t!ih einde de. Werkman te onderzoeken, genood-
. zaakt [;§ speci~al naar ~_en ·plek te reizen w~!l<e me~r 

da11 tyree mtJl van :z11n wO"onplaat~ verw11de~d 1s, 
boveJJ ~h behalve bovenvermeld'e. fo-01 5s. voor 1edere 
mijl !:'lel\;en twee mijl en tot tien mijl eu daarna ls. 
voor it!tlere verdere mijl. 

4. . In geva'!~I j _waarin biefondere _ moeilikheden voorkomen 
kan de J\o\ilg1straat speciale fomen toestaan aan Oenees
kundige §€;1teidsrechlers en onafhankelike Geneeskundige 
Praktizijns -eu na eerst bekomen toestemming van de 
Thesauric' ilii.n Assessoren. . 

5 . Boven en 1-lehalve genoemde .fooien worden aan de Assessor, 
Oenueskun1ijge Scheidsrechter of Geneeskundige Praktizijn 
reiskosten lietaald. alsof 'hij, een getuige is. 

VIERDE BIJLAGE. 

Tarief van Fq:gjJn .en Uitgaven betaalb~ar aan de Gerechtsbode. 
. . £L~ 

1. ~ienin_g- (€If poging daartoe) van subpoena, ken-
msgevm!Ji order of ander dokument . . . 0 3 0 

(Sluit (n registratie, relaas en kennisgeving.) 
2. Reiskostrn per uur of dee! daarvan . . . 0 4 6 
3. Voor . de;- Ui_tvoering van een bevelschrift, last• 

brief, int{if'~ikt of beslagleggingsorder . . . 0 10 0 
(Dez:~ fooi sluit in ane gevallen in registratie 
en rc.1l~iils en moet door de eksekutie-schuld-
·eiser ·1:1 Haald warden wanneer de stukken aan 
de g~f.@chtsbode ingel'everd worden en kun-
nen fi(~t door hem . van de gerechtsbode 
verh,rnlJl worden· als het proces tcruggetrok-
ken gjr gestaakt wordt of mislukt.) 

4. luventa_ri§i pet 100 woorden of een dee! ervan O 2 6 
5. Akte · , an borgtocht . . . . . . 0 10 0 
6. InbezithgyHing, het werkelik aan de in bezit 

gestelde 1t1an betaalde bedrag niet te boven 
gaandc {~1@f dag): 
(a) bin!!@tl _ de m¥~icipale grenzen . 
(b) bmf@ll de mu111c1pale grenzen . . . 

(Dit ~iliiit fo elk geval vo·edsel in.) 
7. (a) Als 91~ goederen verwijderd worden rnoeten 

de ~1:Jsten van verhuizing en op,berging 
worg@fi toegelatcn. 

(b) Als l@:\'ende have in beslag genomen wordt, 
moet@ Ii de nodig.e onkosten voor hoed en en 
oppg§i~en van het vee worden toegelaten. 

0 10 0 
0 15 0 

S. ,Optrekk!!1{ Vall advert~nti-e voor de verkoop van 
in besla&= !§en.omen g-oederen . . . . . . 0 2 0 

9. Wanneet @en lastbr1'ef tot eksekuhe ten voile 
of gede~II ~Ilk betaald wordt op vertoning daar
van of gim:I-en in eksekutie in beslag zijn ge~ 
nomen, 1 percent .van he.t zo hetaalde of m 
beslag ~@Homen bedrag. · · 
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I 0. Where th-e wrij of execution, is withdrawn 1Jf fhe 
debtor's estate is sequestrated after attad1meht 
but before sale, 1 per cent. on the valµ~ of 
the goods attached. 

11. Where the writ of execution is·" completlld by 
sale, 5 per cent. on the amoun-t.,realized!. 

NOTE. 

1. (a) Travelling allowance shall not be jiilyable unless 
it is necessary for the messenger to go bc¥tind a radius 
of three mites from his office. · 

(b) Where it is necessary for the messenger_t{i go beyond 
~uch radius in order to discharge any offi[lill dutv, the 
travelling allowance prescribed shall be pay;iJ~le. for , going_ 
and returning and shall be calculated from the office of 
the messenger. 

(c) The travelling allowance includes all lhc expenses 
incurred in travelling, e.g. train fare. 

(d) The travelling allowance shall be calflllated on the 
basis that the messenger has used the moi~t . P-xpeditious 
mod·e of travelling which the circumstances reaiitJhabl_y permit 
and require. 

(c) When more service than one may P!? effected 011 
the same journey, the distance to the first p!;iH!~ of service 
may be brought into account onlJ once, anq shall be ap
portioned equally to the respective services, aqQ the distance 
from the first r.face of service to the remai1flflg places •of 
serv)ce shall simtlarly be apportioned' equally to the remaining 
services. 

(f) Travelling allowance may not be chaqfetf: unless the 
messenger has in fact necessarily travelled' t!01!! distance in 
r1uesti·on. 

2. (a) "Possession" means actual physi\;;jj po,scssi·on 
by a person employed and paid by the messeng@f; whose sole 
work for the time being is to re~ain on the_ J~f~fuises where 
the goods are attached, · and who m fact rema1t1~i Iii possession 
for the period for which possession is chargefl, 

(b) "Cost of storage" means_ the actual a!]IHJlrnt paid for 
storage, if the goods are stored with a third pe1'§5h, ot, if the 
messenger provides the st<;>rage, then such Alli amount as 
would fairly be allowable in the ordinary counrn of business 
if the goods were stored with a third person. 

. 3. Wher~ the messe~ger is in possession under more 
than one wnt of execut10n, he may charge !€Jr only one 
possession, and such possession shall, so far fi§ possible, be 
apportioned pro rata to the several writs, bnt !~1!€h execution 
creditor shall be jointly and severally liable for Sll€tt possession 
to an amount not exceeding what would tiav@ been due 
under his execution if it had stood alone. 

4. . Possession shall not be allowable after the propertv 
attached has been removed from the place Wliere it was 
attached. 

5. fees payable on the value of goods <!!.½ached or on 
the proceeds of the sale of goods in exeq.11tloh shall not 
be ·chargeable on such value or proceeds s1,: far as they 
are in excess -of the amount of the writ. -

· 6. In addition to the fees prescribed, the rr!~ssenger shall 
be entitled to charge the amount of postage· jfaid b-y h:m. 

7. The messenger's fees and expenses qf executing a 
garnishee order shall be added to the am<mnt fr!' be recovered 
under the order, and shall be chargeable against the execution 
debtor. 

F I F T H S C H E D U L E. 

Scale of Witness' Fees and Expe!J§I!~. 

1. A witness attending_ on any applicatiol'! §hall be paid 
au allowance j,owards subsistence at the foilgWing rates:-

10. Wannecr de lastbrief tot eksekutie · teruggetrok
ken- wordt of de boedet van de schuldenaar ge
sekwestreerd wordt na in beslaglegging doch 
v66r verkoop, l percent van de waarde van 
de in beslag genomen goederen. 

.1'.l. Wanneer de lastbrief tot eksekutie door verkoop· 
wordt voltooid, 5 percent op bet opgebrachte 
bedrag .. 

NOTA. 

1. (a) Reiskosten worden niet betaald teniij de ge
rechtsbode verplicht is buiten een omtrek'. van drie mijlen 
vau rijn kantoor te gaan. 

(b) Wanneer de gerechtsbode verplicht is buiten zulk 
een omtrek te gaan om een ambtsplicht te vervullen, wor
d-en de voorgeschreven reiskosten betaald voor heen en weer 
gaan en warden berekend van af het kantoor van de ge
rechtsbode, 

(c) De reiskosten sluiten in allc uitgaven op de reis 
gemaakt, bijv, spoorwegbiljetten. 

(d) De reiskosten worden berekend op de grondslag 
<lat de gerechtsbode de kortste \Vijze van reizen heeft ge-
bruikt, welke de omsta,ndigheden toelaten en vereisen. . 

(e) Wanneer mcer dan een <liening op dezelfde rcb 
kan geschieden, dan kan de afstand tot de een;te plaats van 
diening slechts eemnaal in rekening worden gcbraeht en wordt 
gelijkelik verdeeld onder de verschillende dieningen en de 
afsfand van de eerste plaats van diening naar de overige 
p1aatsen van diening moet evenzo gelijkelik onder de overige 
plaatsen Yan diening warden verdecld. 

(f) Rciskosten kunnen niet in rekening worden gcbracht 
tenzij de gerechtsbode inderdaa'd noodzakelik de afstand in 
kwestie heeft afgelegd. 

. 2. (a) ''lnbezithouding" betekeut feitelike lichamelike in
bezithouding door een persoon, die in dienst is en betaald 
wordt door de gerechtsbode en wiens uitsluitend werk dan 
is om in het perceel te blijven waar de goederen in beslag 
genomcn zijn en die werkelik in bezit blijft voor het tijdperk 
waarvo•or "inbezithouding" berekend wordt. 

(b) "Kosten van opberging" betekent het werkelike be• 
drag dat voor opberging betaald is, a\s de goederen bij een 
derde p-ersoon worden opgeborgen of als de gerechtshode 
de bergplaats verstrekt dan, zulk een bedrag als redeliker
wijze zou kunnen worden toegestaan in de gew-0ne loop van 
bezigheid als de goederen bij een derdc pers·oon waren op
geborgen. 

3. Wanneer de gercchtsbode bedt houdt ondcr mccr 
dan een lastbrief tot eksekutie, dan kan hij slechts vo,Jr een 
inbezithouding rekenen en die inbezithouding wordt, voor 
zover mogelik, p r o rat a verdeeld onder de vcrschillende 
lastbrieven, doch iedere eksekutic-schuldeiser is gezamenlik 
en afzonderlik aansprakelik v,oor zodanige inbezitho:1ding 
tot een bedrag niet te boven gaande dat hetwelk verschuldigd 
zou geweest zijn kra~htens zijn eksekutie ind'ien die de enige 
geweest was, 

4. lnbezithonding kan niet worden toegestaan nadat de 
in beslag genomen g·oederen van d e plck waar ze in beslag 
genomen waren, verwijdcrd. zijn. 

5. De fooien welkc betaalbaar zijn op de waardc van in 
beslag genomen g-oederen of ,op de opbrcngst \an de verkoop 
van goederen in eksekutie; kunnen niet berekend worden op 
zodanige waarde of opbrengst voor zoveel die hct bedrag van 
de lastbrief te boven, gaat. 

6. Bov.cn en behalve de voorgeschreven fooien is de 
gerechtsbode gerechtigd om het bedrag \'an door hem betaald 
brieveporto in rekening te brengen. 

7. De fooien en onkosten van de gerechtsbode voor 't 
uitvoercn van een lastbrief tot inbeslaglegging moeten aan 
het bedrag dat krachtens de order opgevorderd wordt, toe
gevoegd word-en, en kunnen berekend worden tegen de 
eksekutic-schuldenaar. 

V I J F D E B I J L A O E. 

Tarief van Fooien en Onkosten van Getuigen, 

1. Een getuige die verschijnt bij een applikatic krijgt 
betaling van ecn toelage voor z1j'n onderhoudskosten volgens 
het volgende ta rief:-
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( a) 

(b) 

( c) 

(d) 

Classifica tiou 

A witness attending to 
give evidence who iH a 
member of an approveil 
profession 
European witnesses 11ot 
falling under (a) 
Any coloured person or 
a native African chief 
notfallingunder(a)or (d) 
Any aboriginal native of 
South West Africa not 
falling under (a) 

Rate per Diem 

· -1- · - · - -· 

! At a Courl 'i· At a Court. 
1 within 100 miles , beyond 100miles 
. from the nearest I from the neue~t 

coast line :I coast line 
, of the Terrilor;',' , of the Territory 

1 . 1. 0 

0, 8. 0 

0. 2_,,, 6 

0 . l . 6 

.t s d 

l . 1. 0 

0. 10. 0 

0. LO 

0. 2. 0 

2. (a) Where the journey to the court is undertaken 
by means of the railway, post cart, or public con\"eyan~e, or 
steams'hip, the actual fare disbursed shall be refunded. 

(h) A witness who has. come from a place di~tan t more 
than three miles from the place of hearing and who provided 
his own transport or used any othe r mode'· o f transport than 
those herein before specified shall be paid an allowance 
in aid of transport expenses at . the rate of fourpence (4d.) 
per m i.le for both the forward and the return journey. 

3. (a) The subsistence allowance shall be paid fo r each 
period of twenty-four hours or part the reof involved in 
necessary attendance at the hearing •or necessa ry absence 
from the place of residen,ce of the witness, including the 
lime : actually spent in travelling to and from the place of 
hearing; p rovided that the days allowed for in travelling shall 
not in any case exceed an allowance calculated ou the ba~is 
of thirty-six miles or part thereof f-or each day's t ravelling . 

(b) In case o f t ravelling by sh ip or boat o r other means 
o f conveyance in which the passage o r fare include the 
s upply •of food and sleeping accommodatio n, no subsistence 

. allowance shall be payable in actdition to such passage or fare. 

4. When the same person is a w itness in more cases 
than one 111 the same place on the same day, he shall be 
ent itled to altowance as for one case only, and tlte allo wances 
shall be appo rtioned equally to each case. 

5. Where more than one route or mode of transport 
is reasonably available, o nly that which would entail the 
least expense shall be allowed for. 

6. Nothwithstanding anything to the contrary in this 
tariff contained, it shall be in the discretion of the magistrate 
to increase the fees and ·expenses allowed to witnesses in 
extraordinary or exceptional cases where the fees or expenses 
herein before provided are obviously inadequate. 

No. 155.] [15th November, 192-1. 

The A<lministrator has been pleased under the powers 
in him vested by Section 105 of the Education Proclamation, 
1921, (No. 55 o f 1921.) to prescrihr the following additional 
regula tion for . the giving of aid for the prnvision of Edu
cational facilities for children of non-Europea11 parentage o r 
extraction :-

"Regulation 3": 

No. 156.] 

The cost ·of charges for water and sanitation 
in respect o f mission schools established 
and maintained with the approval of the · 
Director shall be defrayed by the Adminis
tration." 

[20th November, 1924. . 
GOVERNMENT G RANT: S IGNATURE Of. 

With reference to Government Notice No. 127 of the 
6th November 1922, it is he reby nQtified fo r general infor
matio!l' that an ad"ditional fee of £ 1 wiH be charged in each 
case where, after si,gnature of a Government Grant, it appears 
that the Grantee (or his agent) h as failed in the fi rst instance 
to furnish his full, true and· co rrect name. 

KlaRsiflkatie 

( a) J<Jen getnige, die V{!f
schi.int om getnigeni~ te 
geven, die lid is van @lin 
erkend beroep . • . . 

(b) Blanke getuigen Riet 
vallende onder (a} . . • 

( c) Elke kleurling of @~n 
a fr ikaansN aturellel\91)td 
niet valleode ond~f ra1 
of (d) . . . . . . . . 

(d) Elke in Z. W. Afrik<1 i~tci
boren nature!. niet Viil
lende onder (a) . 

Tarief per Dag 

!--- - -----·------
In eeri Hof 

binnen 100 mijl 
van de naaste 

kustlijn van bet 
Gebied 

.1; s d 

1. 1. 0 

0. 8. 0 

0. 2. fl 

0 . 1 . f, 

I n een Hof 
buiten 100 mijl 

van de naaste 
knstlijn van bet 

Gebied 

.1•: s d 

1. 1.0 

0 . 10. Q 

0. 4. 0 

0. 2. 0 

.. '2 . . (a) Wannccr ll€: rcis naar he t hof \\'mdt gemaakt 
b11 tre111, postkar o f l)'l7enba~r vervoermiddel of stoomship 
\Yordt hct \\'erkel1k bct:Hlltle reisgcld terugbctaald. 

(h) Een .getuiRe, fHe van een pick afkomstig is, welke 
meer. da_~ d~1e m11l Y.i\ I\ de plek van verhoor gelegen is 
en die 211n e1gen verl'[,Jffmiddel heeft verschaft of een ander 
vervoermiddel heeft (l:~lfiruikt, dan de hierin te voren be
paalde,. ontvang\ ee1i 1loelage voor ,_vervoeronkosten tegen 
het tanef van, vier p e1w~ (4d.) per m1J! .zowel voor de heen
als de terugre1s. 

. . 3. (a) ~)e onder_~J!Hdstoelage wQrdt toegekend voor elk 
hJdv~k va1!. vier_ en tw1.n{lg uren of gedeette daarv~, van no<!d· 
za~ehke h11wo111ng v,u1 Ret verhoor of noodzakehke afwez1g
he1d .. van d e ,yoonpla,1!~ .. van de getuige, daaronder begrepen 
de hJd werkehk doora:~IJracht op reis naar en van de plaats. 
1;an ve rh.oor ; met dien \'•lei-stande tlat de dagen toegestaan voor 
tic re1s 111 gecn geval nlbgen le boven ~aau ecn toelage be
rckend op de grondsl11i{ \'an zes en derllg mijlen of een deel 
daan·a11 voor ieder d~IJ reizen. . 

. (b) Inge~·al van r~iil~i1 per schip of boot of ander vervoe r
nuddcl, waar111 de V[;flberprijs insluit de verstrekking van 
voedsel en slaapplek, ,\·b rdt geen onderhoudstoelage toege• 
kcnd bonn en behalrE tlie vcrvoerprijs. 

. 4. Wanneer dezc!fth: persoon getuige is in meer .zakcn 
.· dan ccn in dezelfde n\~.~ en op dezelfde dag, dan is hij ge

r echtigd tot een toefoi]fe voor slcchts ceu zaak en moe ten 
de toclagen gclijkcli~ {ll1der die zaken verdceld worden. 

5. Wannecr er V%Jf meer da11 een ~vijze of route van ver
voer re~likerwijze gc1i::1Jenheid bestaat, wordt de goedkoopste 
in rekenmg gebrarht. 

6. Nietteg enstaaq(fl! tegenovcrgestelde bepalingen i11 dit 
larief, wordt het aan "'e beoordeling van de magistraat o ver
Relaten om de fooie11 ~H onkosten aan getuigen toegekend te 
verhogen ip- buitengewflne of biezondere gevallen, waarin de 
hierin te .#oren vastg~~telde fooien en onkosten klaarblijkelik 
onvoldoende zijn. 

No. 155.] (15 November, 1924. 

Dit het die Admini~lrateur behaag .o m ooreenkomstig die 
magte aan ho_m ver!~\!11 d·eur Artiekel 105 van die Ond er
wys-Proklamas1c, 19211 tNo. 55 van 1921), die volgende ver
den: regulasie voor I~ §kryf vir hulpverlening vir verskaffini;r 
varr o nderwys-fasilitcH€' vir kinders van nie-Europesc oucrs 
of afkoms:-

"Re;,:ulasie 3: Waler,. en sanitasiekoste ten aansien van sen
di ngs¼gle! opgerig en onderhou met goed
keuri11!!. • , ·an die Direkteur van Onderwys, sal 
deur ll\1~ Administrasie gedra word." 

No. 156.J (20 November, 1924 . 

REGERINGS-GRO~{J BRIEF: ONDERTEKENING VAN. 

Met betrekking 10i0 Regerings Kennisgewing No. 127 van 
u -November .1922, W(!lffl hierby vir algemenc informasie bekend 
gemaak dat · 'n verd!me fooi van £ 1 sal gehef word in• elk 
geval waar, na t~~~i1ing van 'n Regerings Orondbricf 
dit blyk <lat die bf,g lttigde (of sy agent) nie in die eerste 
geval sy voile, ware -~ H regte naam aangegee het. 
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No. 157.] ll4!h Nuvcmhcr, 192-1. 

NATIVl; m:srn,VES TRUST FUNDS. 

Notice is hereby given tha! lhc Admiuistrator has, under 
the provisions of Section on c Ji[ the Native Reserves Trust 
Fund Administration ProclamalHm of .1924 (No. 0 of 1 <nl) 
determined that the classes of tevcnt1' accruing: t•o the Ad
ministration from Native Reserves set ,-forth in - the Schedule 
to this notice shall be paid into tlie Native Reserves A<lministra
Hon Fund: 

SCHEQ\JLE. 
Grazing Fees. 
Dog Tax. 
Proceeds of the sale of \\"oo<l and grass cut in Native 

Reserves. 
Rentals of Trading Site~ in Native Reserves. 

No. 158.j (20th November, 19'.!-l. 
'---~~~}ICM. C'Ol 1 RIS · Cd~.OOT-.~.I.E.lN_QIS TRl CT. 

Consequent upon a change ii1 the Railway service between 
Usakos and. Ota\·ifontein. whicl1 will come into operation on 
)he lsr pro_~mo,_ the Adn11111stra!_iir has approved of the follow
ing wnh ettect trom the date ot promulgation of this notice: --

0 > The holding of the Peri9tJical Court at Ohvifontein in 
f.ie District of Grootfo,ifoin on the second Tuesday 
in each month instead :].f the second Wednesday o·f 
each month as heretofore; and · 

(2) The holding of the Perint1ical Court at Ts·umcb on !he 
first T~ursday f~llO\vil!.g . !'he second Tuesday in each 
m;rnth instead_ of the fll~t Friday following_ the second 
Wednesday ot each mopjl, as heretofore. 

Mi$cellan~Ou5 Notice. 

(No. 27 ,,f 1921.) 

LA:--:D A'\D AORJCUL TURAi, BA:---1K OF SOUTH WEST 

AFRICA. 
APPOINTMENT hf VALUATORS. 

It is hereby notified that in terms of Sedion fortv-fi\T 
of Act ~o. 18 of 1912 a;s a;j1ended and applied to Sout ll 
West Africa by Prodam~t10n ):\Jo. 10 of 1922, the following 
p~rsons have been appolllfet! by the Board of Management 
of the Land and Agncultma! hank of South West Africa to 
inspect and vah~e prop~~ties. for the purposes of the saicl 
act for the d1stnct sr,ec1f1ed q; this notice. 

\'(,'indhoek, 
24th November, 1921. 

OKAllA.NDJA. 
Jacobus Ockert van Helsdingt11 
Andreas Sell 

J. T. f A YLC)R, 
Manager, 

of Okaruhekc-Wcst. 
of J-lochfeld. 

AD\'EJ-fflSINO IN THE lJFflCIAL GAZETTE Of 

SOUTH WfST AFRICA. 

1. The Official Oazet!e wiit be published on the 1st and 
15th day of each moo.th; m th§ event of either ot those davs 
falling on a Sunday or Publig Iiolidav the Uazette will be 
publi,hed on the next succee~Ung working day. 

2. Advertisements for inS!!ftion in the Uazette must be 
delivered at _the office of t_he_ ~ecretary for South \Vest Atrica 
fRooll! 46, Go\·ernrnent B111ld1_T1gs, Windhoek) in the languages 
in which the~- are to be pubh~~ed, at not later than 4.30 p. m. 
on the ninth day before i!1e date ot publication ot the 
Gazette in which they are tq be inserted. 

3. Advertisements will be, inserted in the Oazette after 
the official matter or in a §lipplement to the Uazette ai 
the discretion of the Secretary, · 

4. Advertisements will be liublished in the Official Gazette 
!n the English, Dutch o~ OcHtian languages; the necessary 
translations must be furnished by the advertiser or his agent. 
lt should be borne in mind hewever that the German version 
or :he Oazettc is a translatioii only and not the authorised 
tS~Ue. 

5. Only legal advertiseme,Jts are accepted for publication 
in the Officiaf Gazette, and ~re subject to· the approval ol 
the Sec~etary for South. W ~st Mrica, who can retuse to accept 
or declme further publication of any advertisement. 

o. 157.\ (1.J. November, 192·!. 

NATURl.:LU]ffSERVAAT TRUSTFONDS. 

Kennis \\ on! hierby gq,;c\: dal die Administraleur, noreen
nslig die \·oo rsic11i11ge vau Artiekel e en van die Naturelle 
scrvatc Trnstfoncls Administra!>ie Prokl:imasic van 192-l 

( o. () \'an 192-1) hepa3l hct dat uie klasse van inkomste 
<:110cm in die Hylaag tot hierd ie kennisgewing, wat aa-n 
ie A<lmi11istrasic uit Natmelle Re~en·ate toestaan, aan dk 
'aturclk Rcscr\'atc Administrasie-Funds moet inbetaal word. 

BYLAAG. 
Weigelde. 
Hondebelasti!lg. 
Or,hrengs van verkoping van houl rn g ras gesny of 

gckap in N aturelle Rcservate. 
I Iuurgeldc van Winkelerwe in Naturelle Rcscrvate. 

No. 158.] l20sle Nmcmber, l92t. 

PERIODIEKE tIOWE: GROOTfONTEIN DISTRIK. 

Te11_gcrnlgc van 'n ,·eraudcring in die spoorn-egdicns Ills· 
sen Usakos cu Otavifontein, wat in krag sal tree op tste :qe
scmber, hct die Administrateur die volgende gocdgekeur m
<1aande die datum van uitvaardiging van hierdie kcnn isgewing :
"' (I) Die sitting van die Perfodickc Hof le Otavibnt_ein i11 

die Distrik van Orootfoutein op die t" edc Drnscla;; 
van elke maand in plek van die twcdc \Vocn,dag \'<111 
dke maaud, soos hiertevore; en . _ 

(2) Die sitting van d ie Periodiekc Hot k Tsumd1 op cl1c 
eerste Donderdag na die twedc Diusdag van elke maand 
in plek van die eerste Vrydag na die t\1·cdc \Vocnsdag 
\'an elke maand', soos hiertcvon:. 

Gemengde Kennisgeving. 

(No. 27 van 1924.) 

LANf,- EN LANDBOUWBANK VAN ZUIUWEST Af.-RlKA. 

A:\1'.'STELLlNCJ VAN T Al(SATEURS. 

Dit \\'Ord hierrnee bckcnd gemaak, ooreenkum,tig ar
tickcl , ·ijf-cn-,·certig- van Wet Nu. 18 Yan l lJl 2, ~oos ge
wysig en op Suidwes Afrika dcur Pmklamasie _Nu . l ll Yan 
1922 tocgepas, dat die volgende pcrsone, dcur t!ie R,aad :'all 
Bes(uur n111 die Land- en Lan<lbouwbank van Zmd,vcst Afnka, 
aancrestel is om eiendomme, vir die doelcindcs van gcsegdc 
Wet, in die <listrik in hicrdic kc1111isgcwi11g g-cspesifiseer, 
tc inspektccr en t c takseer. 

Windhoek, 
21 November, 1924. 

OKAIIANDJJ\. 

Jacohl1s Ockert van Helsdingcn 

A 11 d rcas Sell 

J, T. TAYLOR, 
Bc~tm1rdcr. 

van Ok;iruhekt'-WcsL 

van Hochfeld. 

AdvertentiC?s. 

AUVl~nTERl~X IN DE OFFIC::!t:t.E KOER AN 'l VAN 

1 ZUIOWEST AFRIKA. 
1. iJe Officicle Koerant zal op de 1st en 15dc van d ke 

maand verschijnen; ingeval een van ~.eze dagen e>p een ':om!ag 
op Publieke Feestdag valt, verschtJnt de OHtc1e1e Kocranl 
op de eerstvolgende werkdag. 

2. Advertenties voor plaatsing in de Officielc Kocr_anl 
moete11 in de taal, in welke zij verschijnen zuHen, ingcllamhgd 
wordcn ten kantore van de Sekretaris voor Zuidwest Aftika 
(Kamer 46, Regerings-Oebouwcn, \l:'indhoek), niet later __ dan 
4.30 n. m. op de negende dag voor het datum van vcrsch1Jncn 
van de Offidelc Koe.rant in welke de advcrtentie moct geplaar~, 
worden. 

3. Advertenties worden in de Officiefe Koerant gcplaat~t 
achter het officiele gedcclte of in een ext ra blad van de 
koerant, zoals de Sekretaris mocflt goedvindcn. 

4. Advertenties worden in de Offic1e1e Koerant gcpuhlicecrd 
in de Engelse, Hollandse en Uuitse talen_;_ de nodige ver• 
taliogen moeten door de advcrteerder of z11n agcµt geleve1d 
worden. Men moct beilcnken dat de Duitse tekst van de 
Offidelc Koerant skchts een vcrtaliug is en nict de ge• 
autonseerde uitgave is. 

5. Slechts wetsadverlenties wor-den aangenomcn voor 
puhlikatie in de Officiefc Koera~t, en zijn . onderworr:en aa_n 
de goedkeuring van de Sekretans voor_ Zu1dwest Afnka, die 
de verdcre publikatie van een advertenhe mag we1geren. 
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6. Advertisements should as far as possible be typewritten. 
Manuscript of advertisements should be written on one side 
or the paper only, and all proper names plamfy inscribed; 
in the event of any name being incorrectly printed as a 
result ot indistinct writinf, the advertisement can only be 
repuhhshed en payment o the cost ot another insertion. 

7. The subscription · for the Official Oazette is 12/- pet 
annum, post free in this Territory and the Union ot !:>outh 
Africa, payable in advance'. Postage must be prepaid by 
Overseas subscribers. Single copies ··of the Oazeftc may be 
obtainea at the price of sixpence per copy. 

8. The eharge for the insertion of advertisements othet 
than the uotices mentioned in the succeeding paragraph ts 
at the rate of 6/- per inch single cofumn and 12/- per inch 
double column, repeats half price. (F r act.ions o I a n 
r n c h t o b c r c c k o n e d a n i n c h.) 

9. Notices to creditors and debtors in the estates o1 
deceased persons and notices by executors concerning liqmela• 
tion account-s rying far inspection, are published m scncdule 
form at 9/· per estate. • 

10. No advertisement will be inserted unless the charge 
is prepaid. Cheques, drafts, postal orcfers o r money orders 
must be made payablt to the S<'cretary for South WcsC 
Africa. 

6. Advertentie~ i11oete11, voor zoverrc mogeli~, op de 
machine geschreve11 zijn. Bij geschreven advertenties moel 
alleen op een kant . van het papier geschrevcn wordcn, en 
alle 1_1am_e 11 ni1:1elen {li1idelik zijn; ingeval een naam mgevolge 
ondmdehke handsdmtt foutiev wordt gcdrukt, kan de adver• 
tentie slechts· dan Weer gedrukt worden als de k0sten van . 
een meuw plaatse11 betaald worden. 

· 7. Hct jaarlik~r intekengeld voor de Officicfe Koeranl 
is 12/-, postvrij in iJH Oebied en de Unic van Zuid-Afrika, en 
in hct vooruit bf'tiiiilbaar. Postgcld moet iri het vooruiC 
betaald worden do~f overzeese intekenaren. Enkele nummcrs 
van de Offi~iele !(oerant zijn verkrijgbaar kgen de prijs 
van zes penmes P!!f nummer. 

8. Uc kosten ~hor rle opname van advertcntics andere 
dan de kennisgevilllfcn in de vofgcnde paragraaf genoemd, 
zij~. tegen de prijs Ylin 6/- per duim enkele kolom, en .. 12/- _rer 
du1m duhbele kolom; herhalingen tcgen de halve prtJS. (U e • 
dee! ten van ~en duim moeten als een voCf~ 
d u i m w o r d e n b e r e k e n d.) 

9. Kennisgevin!\¥en aan krediteuren en debiteuren in de 
beedels van over!llien P.ersone_n, en . kennisgevin&'en v~n 
eksckutcurs betreffelidr. ltkwidat1c rekemngen voor rns-pekhe, 
worden in schedul~ vorm gepubliceerd tegen W- per boedel. 

1~. Geen. a-d~~ftentie zal gepfaaM worden tenzij de kosten 
voormtbetaald z11n, Che riues, wissels, post- of geldorders 
moetcn betaalbaar ltemaakt worden aan 'de Sekretaris voor 
Zuidwcst Afrika. 

NOTICE BY EXECUTORS CONCEHi,1ING LIQUIDATION ACCOUNTS LYING FUR INSPECTION: Section 68 
Act No. 24 of 1913, as applied to South West Africa. 

NOTICE is hereby given that copies of the Administration and DistribYlton Accounts in the Estates specified iu 
the attached Schedule will be open for the inspection ot all persons interested !Herein for a period · of 21 days (or longer 
if specially ·stated) from the dates specified, or from the date of publication hercnf. whichever may be later, and at the 
Off\ces of_ the Master and Magistrate a~ stated. Should no objection _thereto bo ihdged with the Master during the perioc! 
o f inspection the Executors concerned will proceed to make payments m accord,rnt,e therewith . 

.t<ENNISGEVING DOOR EKSEKUTEUREN BETREFFENDE Lll(WJDATIE-Rf.; f(i:NINGEN TEI{ INZAUE LlGGENDE: 
Artikel 68, Wet No. 24 van 1913, zoats toegepast op luidwest Afrika. 

KENNIS geschiedt mits deze dat duplikaten van de Administratie- en Oi§h'ibutic-rekcningen in de lfocdels vermeld 
in de n~volgende Bijlage ter inzage van alle _personen die _daarin bclang hebben Jitllen liggen ten Kantore van de Meester 
en Mag-1straat, zoals gemeld, gedurende een it7dpcrk van dne weken (of !anger lndien spcciaal vermeld) van af gemelde · 
datums, of van af datum van publikatie dezcs, welke ook de laatste moge zijn, inclicn geen bezwaar daartegen ingediend 
wordt hij de Mees_ter binnen het tijdperk vcrrneld zullen de betrokkcn Eksekuk!ffen ovcrgaa11 tot de uitbetaliilg irJ termen 
van gemelde rekemngen. 

SCHEDUl.E.- BIJLAOE. 

Estate No. ESTATlll LA'l'!<J 
Description 
of Account 

Boedel No. BOEUEL VAN WlJl,l'}N Bosch rijving 

332 

36\) 

488 

4 i93,'4 

Gunther Paul Bisl"hoff 

van Hekeuing 

First an<l final Li
quidation and Dis
tribution Account 

Magdalena Behr First and final 
(born Paar) 

All.Jertus Johannes (of Jo- First and Fiual Li
hanna l•'aculcm (of .l<'a· quiuation and Dis
culy n) Gnus of !horn· tribution Account 
hoom. \Vinrlho1•k 

Hoiurich· Georg Pool.man Ameudedlt'irstand 
L1'inal ( reodera(l by 
new ex.ecutor) 

Jakoniina. (of .Ja('omina) Eersle en l<"inale 
A l.lelta ( of A Jetta) Yan 
rler Wa.lL, gP.b. de Lange 

NOTICE. 

Application having hce 11 made by the SOUTH AFRICAN 
TERRITORIES LIMITED for the issue and registration of 
a Certificate of Registered Title i1l respect of:-
(1) Ce rt a i n po rt i u 11 "C" of th c fa rm "Ka I k f o n -

t e in• West No. 4 8, (formerly Pl-0t No. 19), situate 
in the district of Warmbad, and measuring One (1) Hect
are, Sixty-seYen (67) Arcs and Forty-eight . (-18) square 
metres;-

(2) Cc rt a i n po r t ion "D" of t h c farm "Ka I k f o n -
t e i n· , W es t" No. 4 8, (~ormerly Plot No. 35), ~ituate 
in the district of Warmbad, measuring Thirty (30) ·Arcs 
and Two (2) square melres;-

o riginally held by the South African Territo ries Limited by 
virtue of a concession. confirmed' fy Proclamation No. 59 of 
1920, sold hy the said Company by virtue of a Deed of Sale, 
dated the 10t11 November 19lll to DAVID GREENHERO, 
sold by the latter lo EMILY SARAii GREENBERG, born 

Dalo 
Period 

Ihtum 
Tijdperk 

l i l2f24: 

1/12/24 

1/ 12/24 

1/12/24 

OffiFll of the 
Kan\nur van cle 

Masl(lf I Magistrale 
Meotil.tif Magistraat 

Windhol!k ' Groot-
; fontcin · 

Windhopk Oljiwarongo 

Wi11dhol!k 

'\v;- II · .·< 111< •O.f:k (1root-
fo11tei11 

Windh9fk Rehoboth 

Name & Atldre:.ll or Elli:' · 

cu tor or authorized Agent 

Na.am en ,.\dres van Eks0-
k t1Lettr of gemachtigde 

Ageut 

T. l. Rautenbach, Bo:c 27 
Executor . Uative, 

Grootfontein . 

CT. Buehue1·, Boir 19, 
Grootfoutein. 

Mrs. Eliza beth j. C. Gou~, 
Mr. J. J . Hoffmann, 

Box 2711, \Vindboek. 

J . L. G. Bell. 
c/o Bell & 1<'r:u1er, 

Attorneys elc • 
Wfadhoek 

Jakobus (o[ Jacobu!!) rnn 
de1· \Valt, Borodina 

(Heboboth). 

DOWSETT , by virtue of a Deed of Sale, dated the 1st day 
of August, 1911, llf>w again hdd by the said SOUTH AFRI
CAN if.RRIT01\IES LIMITED by virtue of a De~d oi Sale, 
dated the 5th ~@j:itembcr 1913 between the said EMILY 
SARAH OREEf;lijJRO, born DOWSETT, and t_he Applicants;
all persons clamirng to have any right or ittle III or over 
the said l~nd, ?f-~ hereby required to notify me in \yrit~ng 
of !iUCh claim w1tlJ1iJ three months from the date of pubhcahon 
of this notice . . 

Should a1!y ~hjection be taken it shall be the duty of 
the pcrs~m obiee\lJljt, in the absence -0f any agreement betw~en 
the -pa rhes, to af1f1lv to th·c High Court of South West Afnca 
within a period ol, one month· from the date on which the 
objection __ is l09g@il ··for an •order restraining the ... issue ?f 
the . Certificate 111 qti?!,tion, failing which such certtticate wtll 
he issued. ~ A. N. ROWAN, 
Dated _ at Windh1:nik, Registrar of Deeds. 

this lst day of Novemher, 1924. 



,QlfficJal Gazette, 1st becember 1924. 
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NOTICE TO CREDITORS AND DEIHOR~1: ESTATES Of DECEASED PERSONS: Section 46, Act No. 24 of 1913, 
il§ applied to South West Africa. 

Creditors and Debtors in the Estate~[ specified in the annexed Schedule are called upon to lodge their .claims with 
and pay their debts to the Executnrs conce,rnM within the stated periods calculated from the date of publication hereat. 

KENNISGEVION AAN KREDITt.UREt~ EN DEBITEUREN. BOEDELS VAN OVERLEDENE PERSONEN: 
Artikel 40, Wet ll~{j, 24 van 1913, zoals toegepast op Zuidwest Afrika. 

Krediteuren en Debiteuren in .de Hq;@tiels vermeld in bijgaande Bijlage worden verzocht hun vorderingen in te 
leveren en hun schulden te betalen ten kanto.f@ van de betrokkene Eksekuteuren binnen gemelde tijdperken van af datum 
van publikatie dezes. 

SCHEOULE.-BIJLAOE. 

EstateNo. Within a period o! 
Name and Address of Executor or 

authorizea Agent. 
Roedel 

No. 

ESTATE LA'.l.'E 

BOFlDEL VAN WJ.JLJi~N Binnen een tijdperk van Naam en Adres van Eksekuteur of 
gemaehtigde Agent. 

423 

¼13 

Richard Kubisch, who died at Al(hflide, 
Ge1·many, on 27/6/1!l22 

Max Wilhelm Lossow, 
s1)ec.ulator o! Windhoek 

NOTICE. 
Application having been made hy ELLEl'I SARAH MA

~'.\, born GALE, in her individual capacity and as the 
Executri:-.. in the Estate of the late JOHN ROtmRT MASON 
for the issue and registration of a Ccrtificatif bf .Registered 
Title in respect of the farm "KU~JAS" Nq, }4,-"'situate in 
,be district of Bethanie and measuring Twenty:One Thonsana 
Five Hundred and fifty-Eight (21558) Hect;Hes, ~ixty-Two 
162) Ares and Ninety-Seven (97) Square l\t]\@lfes, held by 
rbe said ELLEN SARAH MASON, born (1ALE, and the 
Estate of the late JOHN ROBERT MASOM by virtue of 
c,:nain deed of sale entered into between thJ! late JOHN 
ROBERT MASON and ELLEN SARAH Mi\~ON and the 
~ativc Captain PAUL FREDERIKS of Betl1iHlie, dated the 
30th March 1895 and confirmed on the 23rd ;\.Hgust 1895 ;
all persons claiming to have any right or title IJt or over the 
s:iid land are hereby required to notify me ih writing of 
snrh claim within three months from the daW bf publication 
of this notice. 

Should any objection be taken, it shall '11! the duty of 
the person objecting, in the absence of ,i)lly agreement 
between the parties, to apply to the High !'.,;tlurt of South 
West Africa, within a period of one month frilHi the date on 
which the objection is lodged for an Order f~straining the 
issue of the Certificate in question, failinij which such 
Certificate will be issued. 

A. N. ROWAN, 
Regi~lfar of Deeds. 

Dated at Windhoek, 

G weeks 

30 clays 
from 1st December 19U 

Dr. Fr.itzsche, Box 26, Windhoek. 

Dr. Albert Stark, Box 37, 
Windhoek. 

NOTICE. 

Application having b(!en made by ERNESTINE PRICE, 
bom Teuscher, wi·dow, in her capacity as Executrix Testa
mentary in the estate of the late FRANK CHARLES WILLIAM 
PRICE- (also known as Carl Preiss), for the issue of a Certi
ficate of Registered Title in respect of certain Erf No. 83, 
(formerly Parzelle 31, sheet 2, of the General Plan), situate 
in the Township ofWarmbad, in the district of Warmbad, measur
ing five (5) arcs and Eight (8) square metres, held by the 
said late frank Charles William Price (also known as Carl 
Preiss) hy virtue of a Deed of sale dated the 26th September 
1912 and confirmed on the 23rd November 1912, entered into 
by and between the said deceased and the late German 
Government of South West Africa, all persons claiming to 
have any right or title in or over the said land are hereby 
required to notify me in writing of such claim within three 
months from the date of publication of this notice. 

. Should any ·objection be taken it shall be the duty of 
the person ,objecting, in the absence of any agreement between 
the parties, to apply to the High Court of. South West Africa 
within a period of one mon th from the date on which the 
ohject ion is lodged for an order restraining the issue of 
the Certificate in· question, failing which such certificate will 
be issued. 

A. N. ROWAN, 
Windhoek, Registrar of Deeds. 

this 4th day of November, 1924. 
this 3rd day of November, 1924. 

ELECTION OF EXECUTORS AND TUTORS. 
The Estates of the persons rnentioneQ in the attached schttdule being unrepresented, notice Is hereby given to th~ 

surviving spouse (if any), next-of-kin, legate_e§,1 and creditors, and-in cases where the meeting is convened for the election of 
Tutors-to the paternal and maternal relahv1~§. of the minors, and to all others whom these presents may concern, that 
meetings will be held in the several Estatesi at the times, dates, and places specified for the purpose of selecting some 
person or persons for approval by the Mastef of the High Cot1rt of South West Africa as fit and proper to be by him 
appointed Executors o.r Tutors, as the cas,I! may be. Meetings at Windhoek will lH! held before the Master, and in 
ott:> 4

~ places before the Magistrate. 
S. H. DU PLESSIS, 

Mas.t@r of the High Court of S. W. Africa. 

VERKIEZI1'!(::i VAN EKSEKUTEUREN EN VOOODEN. 
De Boedels van de personen verm~:.lfl in de aangehechte lijst niet vertegenwoordigd zijnde, wordt hiermede kennis 

gegeven aan de nagelatene echtgenoot (inq!@fi enige), erfgenamen, legatarissen en krediteuren, en-in gevallen waar de 
bijeenkomst belegd wordt voor verkiezing van v6ogden-aan de bloedverwanten der minderjarigen van vaders- en moederszijde, 
en aan alle anderen die het moge aangaan, diH hijeenkomsten gehouden zullen warden in de verschillende Hoedels op de 
tijden, datums en plaatsen vern_ield, voor ~et ~oel een persoon of personen te kiezen voor goedkeurig van de Meester van 
het Hooggerechtshof van Zmdwest Afnk:i .. als goed en bekwaam om door hem te worden aangesteld als eksekuteuren 
of voogden, als het geval mag wezen. l~ljeenkomsten te Windhoek zullen gehouden warden voor de Meester, en in 
andere plaatsen voor de Magistraat. · 

S. H. DU PLESSIS, 
Meester v.l!!l het Hooggerechtshof van Zuidwest Afrika 

SCHEDULE.-BIJLAOE. 
·-... - -- - ·' -·- . 

H.1>giste1'ed I NAMR OF 'l'H~: DEO!~AfmD Meeting Oon-D!tte and Pla,•.e D.,L• aud Time 
NuU1ber I Olwupation 

of Da1<tu ur Meeti ng 
PJl.t.t't:! or )foeLiug vened fo r 

of F:sto,t" 811n1a.rnB i 
Christian Nam~ t,}ecti()ri or 

0Hr6gistr. - NAAM VAN DF, O\'ERLJ.!DRNK ])~tn m ~u plli.!:l.t.s: Datnm e n tijd v~n Plaat~ VtU'-
Bijeenltomst 

.Numme:,r Fami\itmtuun ' Voorniuun Heruep 
van ov~rlij1len Hije~n k(~m~l 8ijt:rn.knn1st 

b elegd voor 

va.o. Bo~dt}J i verkiuzing VAD 

447 Barry Ha1·hieson llank Clerk, lfi/l l /24 12/12/:!4 Windhoek Executor 
Windhoek Windhoek 10 a.m. dative. 

446 Gultig Charles Albert Uanger, 3/11124 between 12112/24 Swakopmuud do. 
Tbornas Noni<..las - Noniuas aud 10 a.rn. 

Swakopmund Swakopmund 



187!5 Officiele Koerant, 1, besember 1914. 

MASTER'S NOTICES. Pursuant to Section sixteen, Sub-sec_tion (31, and Section t_hirty-11i11f1 Suh-section (1), of the Jnsolvrm:y 
Act, 1916, as applied to South West Africa. 

The Estates mentioned in the subjoined Schedule having been placed under S@ijtiestration by Order of the High 
Court of South West Africa, notice is hereby given that a first meeting of creditor§ Will be held in the said Estates on 
the dates and at the times and places mentioned in the Schedule for the proof of claim§ and for the election of a trustee. 
Meetings in Windhoek will be held before the Master; elsewhere they will be !mid before the Magistratt'. 

S. ti. DU PLESSIS, 
Master of the High Court of S. W. Africa. 

KENNISGEVINGEN VAN DE MEESTER. Ingevolge artikel zestien, subsektie (3), en iHtikel negen en dertig, subsektie (1), 
van de Insolventie Wet, 1916, zoals toegepast op Zuid-Wes\ Afrika . 

. Nademaal de ,Boedels v~rmeld in de ~ieronder volgende Bijlage zij~ gesekwestreenl pij Order van het Hooggerechtsho1 
van Zu1d-West Afnka, wordt luermede kenms gegeven dat een eerste b1Jeenkomst van ~€huldeisers in de gezegde Hoedels 
zal worden gehouden op de datums C!l de tijden en plaat_~en vermeld in de Bijlage VO[}f het bewijzen van vorderingen en 
het verkiezen van een Kurator. In Wmdhoek zullen de b11eenkomsten voor de Meester Wtirden gehouden; in andere plaatsen 
z.ullen zij voor de Magistraat warden gehouden. 

S. H. UU PLESSIS, 
Meester van het Hooggerechtshof van 2.-W. Afrika. 

form. No. 2.-Formulier No. 2. SCt-lEOULE.-BIJLAGE. 
- -- ··-·- ........ --·--•---- '" 

No, lhte 
of Estatti NanH~ and Do.qcri pt ion of Estate of Order 

No. Naam en Beschri.iving van Hoe\lel Datum 
van Boe,lel yan (hder 

150 Max l<'riodrich Vlilhelm K rillS>'bach. 17/1 ];24 
Hotel Kee·per and G,meral Dealer 
o! Walvis Bay 

NOTICE Of INTENTION TO SURRENDI-:R. 

Notice is hereby given that application will be made to 
the High Court of South West Africa at Windhoek on, 
Friday, the 6th day ,of February 192'> at 10 o'dock m the 
forenoon, or so soon thereafter as Counsel can be heard, 
for the surrender of the estate of HUGO FRIEDRICli MAX 
BOGUMIL ZESCH, a :\l\erchant of Keetma11shoop, as insc1lve11t, 
and that his Schedules will lie for inspection at the office 
of t'hc Master of the High Court at Windhoek and at the 
office of the Magistrate of Keetmanshoop for a period of 
fourteen days reckoned from the 3rd to the 17th day of 
December 192,1 inclusive. 

Windhoek, 
2(1th November, 1()24. 

BELL & FRASER, 
Applicant's Attorney,, 

Kaiser Street, 
Windhoek. 

NOTICE. 

Application having been made by J0HANNES GEORG 
~INZER, in his capac?y as Exec:ut.?r Dative in . the _estate 
·of the late JC>SEF SICHEL for the issue and registration of 
a Certificate of Reg-istcrcd Title in the name of the Estate 
of the late Josef Sichel, ia respect of certain Farm "Lckker
water" No. 142, $il11ate in the district of Rehoboth, measuring 
Five thousand Eip;ht hund::ed and Fifty-four (5S54) hcc:bres, 
Seventy-ni11e (79) arcs, Tltirty-scvcn (37) square 111.etres, ori
ginally granted to the firm of MERTENS & S!Ct-1 EL b)' 1.he 
Bastard C·ommunitv in settlement of debts due hv the btter 
to the, said firm tip to the year 1898, ·and confirmed by a 
subsequent Deed o.f Sale hctwecn the said• Bastard Comnrnnity 
and the aforesaid firm dated the 11th January, 1909, and 
approved by Government on the 30th April, 1909, and \\'hich 
farm was taken <iver by the late Josef Sichel upon the 
<lissolu!i-on ,of the said firm of Mertens & Sichel, all persrn1s 
claiming to have any right or title in or over the said 
land, an; hereby required to notify me in writing of such 
claim .within three months from the date of pnblication of 
this notice. 

Should any objection be taken it shall he the duty of 
the person ,objecting, in the ab.,cnce of any agreement between 
the parties to apply to the tligh Court. of South West Africa 
withm a period of one month from the date ou which the 
objection is lodged for an Order restraining the issue of 
the Certificate in (!Htstion, r:1iling- whith ~nch Crrlifi<,ate will 
be issutd. 

L P. 8'.)RCIIFRS, 

Dated at Windlto,ek, 
14th No,·ember, 1924. 

Ading Rl:g·ist.rar Dl" l.ked,. 

---- -···· 
Day, Date and Hoq r, of Meeting 

Dag, Datum en Unr Place 
"itii Bijeenkomst o f Meeting ------------··----

I 
···------. 

____ ,, __ 
.. --

Day Dat§ Plaats 
Hour van Bijeenkomst 

Dag i llatnm Unr 
I 

Fri,lay 12/12)~4 i 10 a.m. Swakopmtfod i 

i 

I 
! 

NOTICE. 

Application having Been made by the COUNCIL OF THE 
MUNICIPALITY OF qJbERITZ for the issue and registration 
9f a Certificate of RgU:isiered Title iu respect of certai,n 
Erf No. 301, sit~iate iq the Township of Luderitz, district of 
Ludentz, measurtn?'_ Te.!_! .(1 O) Hectares and Decimal Six, Eig-ht 
0.68) S9uare ~fotn:s, OJ!!:jrnally held by the Deutsche Kolomal
Oesellschaft fucr Sue(j~·estafrika and sllbsequently granted 
toget'her with other fl.ffiperty in Luderitz by the aforesaid 
Gesellsch.aft to the Municipality of Luderitz by Deed of 
Ag_re~ment dated !he {I st day of January, 1910; all persons 
claumng to have any HQht or title in or over the said land 
ar_c: ~ere by required t9 'notify me in writing -of such claim 
w1t~111 three months lrtim the date of publication of this 
notice. 

Should any . object(m.1 be taken, it shall be the duty of 
the person ob1ectmg, in the absence of any agreement 
between ~he_ p~rtjes, (g apply to the High Court of South 
West Afnca, w1thm a lllfriod of one month from the date on 
~vhich the objection_ !~ lodged fo1 an Order restraining the 
issue of the Certlfi~M~ in question failing which such 
Certificate will be issll;;~t ' 

Dated at Windhoek, 

L. P. BORCHERS, 
Aciing Registrar of Deeds. 

this 15th day of ~ o\"ember, 192-1. 
r_- _____ ., __ 

.f!NLADLJNO :ZlJR OENERALVERSAMMLUNO 

der c:iesellschafler _am Montag, dem 26. Januar 1925,. 11 Uhr 
,·ormittags, 1111 81bhurlifksaa:l der Deutschen Kol·omalgesell
schaft rn Berlin, Am_ ~itrJ.sbatF No. 10, IV. . 
~ T ~~~SORDNUN( j: 1. Vorlegung des Berichl\!s tiir lla~ 
l1cschatlsphr vom 1. ~iihuar bis zum 31. Dezember 1923, der 
SchluB-Bilanzen vom 3T. bezernber 19?3 sowie der zu<>"ehiiri"en 
Gewinn- und Verlust-ilHhnungen. --- 2. BeschluBfass'trng i"ilier 
die. _Yorlagen zu l. !llld Erteihmg der Entlastung · fiir den 
Aulstchtsrat nnd den Vbrstand. - 3 .. Genehmigung der Gold
mark-Er6ffnungs-Bilan1 vom 1. Januar 1924. - 4. Aendenmg 
der S~:trnngen. dcr Ge~lillschaft: a) hetreHend _§ 5 (Acn_?.enn_1g 
cks (1rundkap1tales),_ It.) § 21 (Form der Ze1chnung h1r Er
klar~111gcn des Aufs1dmr:ites}, c) § 40 (Publikationsorgane) . 

:>. BeschlufHass1111~. gemiiB § 34, Ah~. 5. --· o. _Wahlen: 
a) Zllr ,Rc\'1s!ons-Ko~l11!l]}:sion, b) zum Aufstchtsrat. - I . Ueher
sid1t fur 192-1. -· - t>. tkschiiftliches. 

D FR AUFSICHTSRAl DfR SUEDWESTAFRIKANISCrIEN 
SOIAEFERl:l.flt:.St:LLSCHAFT LIMITED: 

C. J I __ H n g i:-, F. Strauch, 
Direk!or, Kontre-Admiral z. D., 

Vorsitzender. Stellvertretend<'r Vorsitzender. 



-- Offldal d_a~te, 1st December 1924. 

NOTICES O f TRUST EES ANO ~SIO NECS. rlursuant to Section sixty-four, §hb-scction (3), Section seventy and Section 
thirty-nine, Sub-sectio n ·.(2), of the Insolvency Act, 1916, as apDlled to South West Africa. 

Notice is hereby given that tr.e perso ~ mentioned in the subjoined S~liedule have been appointed Trustees or 
Assignees, as the case may be, of the Estat~s t erein mentioned as having been S~ijuestrated o r assigned, that their addresses 
are therein set forth ;· and that the person~ ' debted to the Estates are required to ffay their debts at the said addresses within 
,he periods mentioned in the Schedule. . _ 

further, that a meeting of creditors (being the second meeting in such of the said Esta tes as are under sequestration) 
will be held in the said Estates on the da•es and af the times and places mentionM in the Schedule, for the proof of claims 
against the Estate, for the purpose of receiving the T rustee's or Assignee's repQfi as to the affairs and condition of the 
Estate, and of g iving the T rustee or. Assignee directions concerning the sale Qf recovery of any part of the Estate, o r 
concerning any matter relating to the administration thereof. . 

Meet ings in Windhoek will he held before the Master ; elsewhere they wilt be held before the Magistrate. 

KENNISGEVINGEN VAN KURATOl{S EN HOEDELR EUD ERS. lngevolge ar ti~t'I vier . en zestig, sub-artikel (3), artikel 
zeventig en artikel negen en dertig, sub-artike1 (2), :van de lnsolventie Wet, i.916 zoals toegepast op Zuidwest Afrika. 

Kennis wordt hiermede geg,ven dat de _personen genoemd in de hier%der' volgende Bijlage zijn benoemd als 
Kurators of Boedelredders, naar het geval mocht zijn, van de Boedels daarin vef!t1eld als gesekwestreerd of afgestaan; dat 
h~n adressen zijn als daarin opgegeven; en ~.at de persone~ die aa'!-. de boedels g'eld schulden hun schulden moeten betalen 
biJ de opgegeven adressen bmnen de term11nen vermeld m de B11lage. 

Ven:fer dat een bijeenkomst van schuldeisers (zijnde de tweede bijeenkorma in diegene van de boedels welke gesek• 
w~streerd zijn) zal w?_rden gehouden in de gezegde boedels op de datums en op de tijden en plaatsen vermeld !n de 
811lage, voor het bew11zen van aanspraken tegen de boedel, voor het ontvange11 van het verslag van de Kurator of van 
de Boe4elredder omtrent de aangelegenheden en de staat van de boedel, alsmec~ti voor het geven van instrukties aan de 
Kurator of Boedelredder betreffende de verkoop of opvorder ing van aan de hOllHel behorende stukken of betreffende aan-
gelegenheden in · verhand met het heheer daarvan. . . 

In W indhoek zullen de bijeenkomsten voor de Meester worden gehouden en in ·andere plaatsen voor. de Magistraat. 

form. No. 3.-formulier No. 3. SCHEOULE.-BIJLAOE. - · ,. ---·- - ·· -- -·· ··- ·- ··- -----~--- ··- --
Whether Day, l>:il1:1 and Hour ol 

Time within 

Name and Des- Assigned Name of F'nll Address 
tl-teeting 

which debts 
No. ol or Seque- Tn1stee or of Trustee or Place o! ·pay a.hie 
Estate cription of Estate strated As:ilignee Assignee D:i.g, J)a~hm en Unr van Meeting 

Naam en Bijeenkom.st Tijcl binnen 
No. van Beschl'ijving Ot BoedeJ Naam van Volledig Adres Plaats van welke 
Boedel is afgestal\.n Kura.tor of van Knrator or ·---·-·--· 

-~;~; 1 · H our 
Bijetinkomst scbuld mot t 

vau Roedel 
or. gesek- Hoeclelredder Bo1:1del-TPddEn· Day worden 
westreer<l Dng natnm U11r. belaald 

82 Paul Albertns Sm it. Sequestrat~d John Louis Box 48 , J•'riday 12/12/24 lOa.m. Magistrate's 3 weflks 
a farmer of Am- George Rell Windhoek OJ'lke 
hub, dictrict oi Malta.bohe 
Maltabohe 

lS6 Hans Wulff , work· 5equestratect gricb Worms, Box 18 , Wednes - i7;12f24 ! lOa.m. Windhoek 30 days 
man at Staucbs - 'rrnstee Windhoek day ' I 
Lager,forn1erly a I 
farmer of farm- I Nouikam in the 
Distr.ofWindboek I 

H!l 0Rkar Kisker, a Seq11estrat1:<l JobnHngoJlill Box 7, l<'ri1lay I .i9il2/24 I 10a.m. ~fas t1>1·'s 21 days 
farmer oi Okawi- Windhoek 

I 
I Offiee 

rnrn Nord, distr. ., Windhoek 
of Okahandja ' 

' 

NOTICES OF TRUSTEES ANO ASSIGNEES. Pursuant to Sec~ons forty and forty-one of the Insolvency Act 1916, 
as applied to South West Africa. 

Notice is . hereby given that a meeting of creditors w ill be held in the S~fJuestrated or Assigned Estates mentioned 
in the subjoined Schedule on the dates, at the times and places, and for the !htrposes therein set forth. 

Meetings in Windhoek will be held before the Master;elsewhere thty will lie held before the Magistrate. 
KENNISOEVINOEN VAN }(URATORS EN BOEU ELREOUERS. lngevolge _Artil€els veertig en een-en-veertig van de 

Insolventie Wet, 1916, ioals toegepast op Zmdwe§t Afrika. 
tliermede wordt kennis . gegeven, dat een bijeenkom~_t van schuldeiserf zal j \lorden gehouden in de gesekwestr~erde 

of Afgestane Boedels vermeld m de hieronder volgende B1Jlage op de datums, t!Jtlen en plaatsen en voor de doeletnden 
daarin vermeld. 

In Windhoek zullen de hijeenkomsten voor de Meester worden gehouden Cf\ in andere plaatsen voor de Magistraat. 
Form. No. 4.-formulier No. 4. SCHElJULE.-BIJLAGE. 

. ··-·· .... ·-· ····- ··~--······ ·-·- -· .. - ···---· -· --- -- --· ·- . •... . -- ---·· -- · -·· ----··· . . . ... ·--· ·- - ·--· ----- --· ·· ··· ., . ···-
Whether Day, Date, and Hour of Meetin&= 

No, of N;m,e and Description .Assigned or Dag, Datum en Uur van Place o.f 
Estate of Estate $eq11estrated Bijeenkomst Meeting Pnrpose of :Meeting 

No. van Naam en Bescbrijving Or Boedel is 
Boedel va-n Ro1:1dal Gesekwestreerd Day 

of .Afgestaan Dag 

126 Insolvent Estate of Stqttestrated Mon,tay 
Josef Zem:m 

TttE SOUTI-1 AFRICAN LIBERAL LIFE INSURANCE 

COMPANY LI\-\ITEf). 

Po Ii c y No. 753 on th c Ii f c o- f J oh n A If r c d W i n so n. 

Application having been made for a duplicate copy oi the 
above po1icy, the original _h~ving . been lost, notice i_s her~?Y 
given that unless the ong111al is produced at this Office 

\ ' Plaats van I>oel van Bij1:1tmkomst 
Date I Hour Bijeenkomst 

i Datum.· ! Uur 

I 22112,24 I 10a.m. Orootfontein F n rther proof o! claims 
. • . I 

I 

I 
within three month~ fr-om first cbte of publication hereof, 
a duplit::,k \\'ill he i~~11ed . .. 

H a, Adderley Street, 

Cap e To w n . 

BERNARD BLUMENAU, 
General Manager. 



18'11 Dfiiciclc k ocrant, 1 l)c;;c,n.brr 1924. .:. 

NOTICtS OF Tl{UST EES ANO ASSIUNl:ES. Pursuant lo Section nine· y-four of th5- 1nsolve111_;J Act, 1910, as applied 
to South West Africa. , 

Notice is hereby given that fourteen days after the date hereof it is the i11tention of t.'1!! Trus tee1, or Assignees 
of the Sequestrated or Assigned Estates mentioned in the s ubjoined Schedule to _apply to the M-1~ter of the High Court 
for an extension of time, as specified in the Schedule, within which to lodg e ' <:iJidation accoun! and plan of distribution 
or/ and contribution. 
KENNISGEVINGEN VAN KUH.ATORS EN l:lOEDELREOOERS. lngevolge Artikel vier-en-negentig van de lnsolventie Wet, 

. 1916, zoals toegepast oi, Zuidwest Afrika. ·_ 
Kennis wordt hiermede geg~ven, dat de Kurators of Boedelredders van de gesekwestreerf:le of afgestane Uoedels, 

vermeld in de hieronder vofgende Bijla~e, voornemens zijn veertien da~en na datum hie rvan de Meester van het Hoog• 
gerechtshof te verzoekt;n <_>m _een verlengin~ v~n de tijd genoemd in de Bijlag e voor de indie'!1ng van een likwidatfr• 
rekening en plan van. d1stnbut1e of/en kontnbuhe., , 
form. No. 5.- Formuher No. 5. SCHEOULE.-=-BIJLAGE. 

.. ----- '·•···· · .. .. -·-· ... --- - ·- .. 
Date or Trui;tee Date when 

No. of Name of Trustee or Assignee's Account Due Period of Extens ion 
gstate Nam!'> and Description ol Estate or Assignoe Appointment 

Datum waarnp required 
Datum van 

No. van Naam 1m Beschrijving van Tioedel Naam van Kmator Kura.tors of Rekening ruoet Tijdperk van 
Hoedel or Boedelredder Roedelredders wordim Y 11rlenging Renocligd 

Aanstelling ingediend 

82 Iosolv11nt E s tate J. L. 0. Hell 22i8/23 <!2/10.,24 Three months. 
I'aul Albertus Hmil 

12G Insolvent Estate Prnnz Otto Richan] 7 /5i24. 7/11/24 'l'wo monthil. 
ot ,]0s11! Zeman Stegemann 

SALE IN EXECUTION Of F IXED PRO PERTY. SALE IN EXECUTION OF f"IXEO PROPERTY. 

IN T H E COURT OF THE MAGIST RATE W IN D!--\OEK. 

In the matter o f the MUNICIPALITY Of W INDHOEK, 
Plai11!ifis , 

\'Crsus 

M.rs, \'\ARIE VON HEYNITZ, 
Dcf~nda11t. 

Iii pursuance of a judg men t of the Mag i,;trate 's Court 
Windhoek and Warrant of Executio n datecl the 25th da? l)f 
October 1924. The fo llowing , fixed property, will be sold 
in Execution, in front o! the Ma~ist rate's Court W indhoek, 
on Wednes day the Hth day ol Ja11uary 1925 at 10 a.m .. 

Ccriain Erf No. 96, situate at Klein Windhoek, 
measuring 1::l hectares, 4 a rcs and 74 square metn:,. 

Windhoek, 
24th Nnvemher, 1 <J24. 

W. HANN,\, 
·Mcsseng-er of the Court. 

1.ai \ ' · I ! ' ,. 

l N T H f . COURT OF THE MM)!STRATE W INDHOEK. 

In the matter of the MUNl CIP1\L!T Y 0 F W INOJ-IOEK, 
Plaintiff~, 

~ersus 

Mrs. \-\INNA 1\\0t°f 1RINO, 
Defendant. 

In pursuance of a judg ment o·t lite Ma<Tistrate's Court 
Windho ek a11d Warrant of Executioq t.latct.l the 25th d:w of 
'.)ctohcr 1_cn-1 . . The lollowi11g, fixed property, will be · sold 
111 Execution, 111 front of the Mag1s11·a tc's Court Windhoek, 
0 11 Wedncs~ay _the 14th t.lay ~f Ja11 11i1ry 1925 at 10 a.m .. 

Certain_ Erf No. 166, situate l\t Klein Windhoek, 
measuring- 2 hecta res, 8 arcs anH t)7 squa re metres. 

Windhoek, 
'.Hth No\'cmber, I t)2-1. 

W. H ANNA, 
Mt'~;;eng er of the Court. 

NOTICES 01= THUSTEES ANO ASSIUNEES. Pursuant to Section ninety-nine, Sub-section (2), of the Insolvency Act, 
1916, as applied to South West Africa. 

The liquidation accounts and plans of distribution or/ and contribution in the Assigned or Sequestra ted Estates 
mentioned in the subjoined Schedule having been confirmed on the dates therein mentiQned, notice is he reby given that 
a dividend is in course of tJayment or/and a contribution in course of collection in the said Es tates as in the Schedule is 
set forth, and that every creditor liable t-o contribute is required to pay the trus tee or assig nee (he amou-nt for which 
he is liable at the address mentioned in the Sched1de. 
Kf: l<N ISGEVINGEN VAN KURATORS EN l:!OEDELRF..OUERS. lngevolge a rtikel negen en negeolig-, sub-sektie (2}, van 

. . . de lns<?lventie Wet, 1916, zoals t?e&epa_st op Zuidwe~t A_fri~a. ' · 
Nademaal de hkwtdahe-rekemngen en plannen van d1stnbutie of/ en kontr1butie 111 de afgests ne of gesekwestecrde 

boedels vermeld in de hie ronder volgende bijlage zijn bekrachtig d op de daarin:~ genoemde datums, Wtn dt hiermede kennis 
gegeve~, dat een . dividen~ zal worden . uitgekeerd ~f/e_n ~en . kontributie_ zal '-worden ingezameld in cle gezegde boedels, 
zoals 111teengezet 111 de h11lage en dat tedere ko~tnbutieplichtige schulde,ser aan d e kurator of bocdf-lredder bij het in de 
bijlage genoemde adres het door hem verschuld,gde bedrag moet betalen. 
form. No. 7.- Formulier No. 7. SCHEUULE.-BIJLAGE. 

No. of 
E 11tate 

No .. van 
Boede l 

38 

Name 
antl n escri ption ol F.<itatP. 

Naam 
tm Ht1schijvi ng van Ro1-1d 1-1l 

Ins,,lveut Estate 
.Wilhelm 8ager 

Date whim 
Account 

Confirmed 

Datum 
waarop Re• 
kening ward 
bekrachtigd 

Whether a. Dividend is 
being paid or Contri
bution being colleeted, 

or both 
or een Dividend wordt 
uitgekeerd of een kontri
hutie wordt ingeYnrclf.ml 

or b eide 

17/ 1 l /24. Dividend being paid 

Name or Trus tP.e or l•'! tll Address of T r mitee 
Assignet1 or Assignee 

Na.am van Knrator ., V olledig Adres van 
ot Roe,lelrml<ler h.'lralor of Aoeclelri'ldcler 

Dr. Ohlenscblager 



....,nicial Gazette, 1st December 1924. 

Notice is hereby given in terms of section 13 of Procla
h7..ation No. 32 of 1921, that the ANNUAL GENERAL MEET
ING of the Law Societv of South West Africa will be held! at 
the offices of Messrs." Lorentz & Bo ne on Wednesday the 
28th .J~11'.\lary, 1925, at 5 p.m. when the following business 
will be tN(nsacted!. NommaHons and Notice in terms of 
Bye-Laws Nb'$., 6 and 23 are also called for. 

(a) Considerati:011 of the President's report for the past 
year. ·' 

(b) Consideration· . and adoption of statement of account 
for the past year and balance sheet. 

(c) Election of Councillors. 

(d) Consideration and transaction of any business deemed 
necessary by the Council. 

(e) Consideration and Transaction of a-ny special business 
of which due notice shall have been given by any 
member. 

(f) The Election 01' the auditor allll fixing of the amount 
of his remuneration. 

Attention is also drawn to the fact that under Bye-Law 6 
anyone desiring io bring- forward any special business be
fore the General Meeting must give the Secretary 21 d'ays 
_11(1tice in writing and that under Bye-Law 23 numinations 
for Coundl must he made 21 days before the Meeting in 
\\'dting- to tile Secretary and must bear the cons·ent of the 
nominee. 

Copies of the President's report, staternei,t of account 
and balance sheet will be forwarded to members in due. 
course in-· terms of Bye-Law 24 of the Proclamation No. 32 
of 1921. The a ttention of members is especially drawn to 
the n·ecessary requirements in respect of proxies as set out in 
Bye-Laws Nos. 16 and 17. 

Vacancies on the Council \1·herefor nominatio ns are called 
are in respect o-f Dr. Lorentz, Mr. f . Ecker, Mr. Fraser, 
Mr. Lardner Burke and Dr. Gumprecht. These gentlemen are 
eligible for re-election. Nominations are especially called 
for in view of the fact that Messrs. Olivier and Jorissen are 
the unly members of the Council not vacating this year and 
the quorum for council meetings is three. 

LAW SOCIETY SOUTH WEST AFRICA, 

C. B. 0 i ff o rd M o r ti m er, 

Secretary. 

Printed by John Meinert Ltd., Windhoek, 

18'78 




