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Government Notice. 

fhe . following Government Notice is published for 
general information. 

H. P. SMIT, 
Secretary for South West Africa. 

Adrnlllisirator's Office, Windhoek. 

6oevernements. Kennis-ge.ving~ 
• . • -- 1 . 

De volgende Goevernements l(ennisgeving,_ wordt v<>or 
alg-cmt'ne informatie gepubliceerd. · · 

H. P. SMlT. 
Sekretaris voor Zuidwes.t Afrika. 

Kautoor rnn ck Adminlstrateur, Windhoek. 

No. 106.J [17th August, 1925. No. 106.J [17 Augu~tus, 1925. 

SOUTH WEST AFRICA CONSTITUTION. 

The following enactment of the Union Parliament, which 
..,plies to the Territory of South West Africa, is published 
for general information. 

No. 42 of 1925.J [Union Gazette No. 1496 of 5/8,'1925. 

ACT. 
TO MAKE PROVISION FOR THE CONSTITUTION OF 

. AN EXECUTIVE COMMITTEE, . AN ADVISORY 
. COUNCIL AND A LEOISLA TIVE ASSEMBLY FOR 
THE MANDATED TERRITORY OF SOUTH WEST · 
AFRICA; TO DEFINE TI-IE POWERS, AUTHORITIES 
AND FUNCTIONS SEVERALLY OF THAT COMMIT
TEE, COUNCIL AND ASSEMBLY; AND TO MAKE 
OTHER PROVISIONS Ill{ RESPECT OF THE AD
MINISTRATION OF AND LEGISLATION FOR THAT 
TERRITORY. 

WHEREAS under a mandate issui:d by the Council of 
the League of Nations in pursuance of Article 22 of the 
Treaty of Versailles the Government of the Union of South 
Africa possesses full power of administration aud legislation 
over the territory of South West Africa (in this Act herein
after teferred to as the territory) as an integral portion of 
the .Union but subject to the terms of the said mandate: 

AND WHEREAS by the Treaty of Peace and South W_est 
Africa Mandate Act, 1919 (Act No. 49 of 1919),· of the_ Union 

ZUIDWEST AF'RIKA KONSTliUTIE. 

De volgende wet van het Parlement van de Unie van 
Z.uid Afrika, die van t-oepassing is op . .Zuidwest Afnka, 
wo rdt vow aigemene tnformatie gepublfaeercl 

No. 42 van 1925.j [Unie Staatskoerant No. 1496 van 5/8/ 1925. 

WET. 
OM VORZlENING TE MAKEN VOOR DE INSTELJ.,[NO 

VAN . EEN UITVOEREND KOMITEE, EEN ADVISE~ • 
RENDE RAAD, EN EEN WETGEVENDE VEROAD
RINO VOOR HET MANDAA TGEBIED VAN ZUIDWEST 
AfRIKA; OM DE MACHTEN, BEVOEGDHEDEN EN 
FUN!<TIES VAN DAT KOMITEE, DIE RAAD EN VER
OA°P.ERINO ONDERSCHE1DENLIK TE BEPALEN, EN 
OM ANDERE BE PALINOEN TE MAKEN · TEN .OP> 
ZICHTE VAN H ET BESTUUR VAN EN DE WE-T
OEVINO VOOR DAT OEBIED. 

MADEMAAL krachtens cen ma-ndaat uitge,eikt door de 
Raad van de Vofl,enbond i-nge\19lge artikel 22 van het Verdra,g 
van Versames, de Rege,ing van de Unie van Zui~A.frika 
voll-e macht van bestuur ·en wetgeving over en voor het 
gebi.ed van Zuiidwest~Afrika {hie.na in de;ze Wet ''het. geb~' 
gen-0emd) als •een 1-ntegraal gedeelte van de Um<: . be;z1t, 
behoudens inachtnern~ng van de termen van het ,gezegde 
mimdaat: · 

EN NADEMAAL bij de Vredesverdrag en Ztu4~~~.t:'.'A!~4k~ 
Mandaat W et 1919 (Wet No. 49 van 1919) van het Parle~~t 



tinitengewone G.fHdele Keeran{; :i-:; •Aug,ustus 1925, 

Pariranient, the . o·overnor•General (being the Government of 
the Onion) was authorized to give effect to the said mandate 
and. in particular to make laws for the territory by procla
mation and to delegate to others his authority 011 that · behalf, 
subject to a provision that any such proclamation . shall, <ts 
soon as may be, be laid before Parliami:nt: 

AND WHEREAS. it !s e:medient that further authority 
should be conferred upon the · Governmoot of the Union in 
respect of giving effect to the said mandate, in that the 
Government of the Union is, under the said mandate, to 
promote to J;he utmost the material and moral well ,being 
and the social progress of the inhabltants · of the territory: 

.,t\.ND WHEREAS, to that intent, it is c;,,:pedient that the 
European. inhabitan_ts of the territory should be .,admitted to 
representation in the administ;r:ation of the tertit9ry. and in 
a legislative body to make laws therefor, subject always to 
th~ provisions of the said mandate . and to . the provisions, 
exceptions, reservations and restrictions contained in this Act: 

. BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Maj.esty, 
the· Senate and the House of Assembly of the Union of 
South Africa, as follows:-

AUTHORITY ·TO PROCLAIM CONSTITUTION. 

1. (1) The Governor-General is hereby authorized to 
declare by proclamation in the O a z e t t e and in th{! . 0 f -
f•i c i a I Gaze t-t e of. the territory, that there shall be 
constituted for the territory an · Execotive Committee, an 
Advisory Council and a Legislative Assembly. 

(2) The s_aid Executive Committee (hereinafter referre<l 
te -as the Executive Committee), ·the said Advisory Council 
(hereinafter re'ferred to as the· Council) and the said Legislativ~ 
Assembly· (hereinafter referred to as the Assembly) shall· be 
constituted severally as in this Act provided and shall sewrally 
have such ·-powers, authorities and functions as are in this 
Act• defined. · , 

EXECUTIVE COMMITTEE. 

2. (1) The Executive Committee shall consist of five 
members, namely, the Administrator of the territory appointed 
by the Governor-General (hereinafter reierred to as the Ad
ministrator), and four other persons chosen by the Assembly 
in· ·manner hereinafter provided, from amongst its own members,. 
or otherwise, at its first meeting held after any · general 
election of elective members of the Assembly. 

(2) -The Administrator shall be chairman of the Executive 
Comrhittee, or, iti" his absence, any person appointed bf the 
Governor-General to act as administrator or to be deputy
administrator. 

(3) All the members of the Execut1ve Committee other 
than the Administrator shall ·hold office for the duration oi 
the Assembly and until their successors are chosen in the 
same manner: Provided that any casual vacancy among 
those members shall be filled by election by the Assembly 
if it is then iu session · or, if it is not then in session, by a 
person appointed by the Administrator from among the 
members .of tbe Assembly, to. hold office tempGrarily, pending 
such an election when the ,Assembly •is next in session. 

(4} The qualifications and disqualifications hereinafter pro
vi<;)ed for' members of the Assembly shall appiy to members 
of the Executive Committee other than the Admi:iistrator. 

_ 3 .. (1). The Administrator in Executive Committee shall 
car_ry on- the administration of those matters in respect o! 
whjch it is . .f.or the time being competent for the -Assembly 
to make Ordinances. 

.' : (2) Subject to the provisions of this Act and especially 
to section six, the .po~ authorities. and. functions (other 
ma~ legislative pO\yer§.), which, immecliatcly prior to the datl' 
of the constitution of the Ex::mtivc Committee, were vested 
in or exercised by the Administrator shall, as fron! -that c!a,e 
and _i:n so far as -those powers, authorit:es and functions• r-,:,!:i.tc' 
to , matters in. which it is competent for the. Assen:bly to 
·1na,ke Ordinances, be vested in the Administrator in Executi'ie 
Committee. · 

-4, (1) Questions arising at a meeting of the Executive 
Cdmmittee shall be determit1ed by a majority of votes or 
t~e. members' present, and, in the case of an equality of votes, 
tlH'. Administrator shall have also a casting vote. 

• '. .(2) . Three membtrs of the f;:xecutive Committee (of 
~horn the Admini!;trator or the person appointed py the 
,@(lv~or~Geµ!!ral to act as administrator or to be deputy
~i;l.ni.~ator .shall be one) shall be· a quorum at :rny meeting 
_·or:Nt:e ·committee. 

van de Unie, d e Go~verneilr-generaaf (zijnde de Regering 
\'a!1 de Uni~} gem«ehiigd werd· om gevoig te geren a1n het 
gczcgdc manda.at en i'1 het biezondcr 0:11 wecten te maken 
voor hd gebkd bi j p nklamatie, en zija gczar; te dien a:rnzi-en 
at'.:in and~re pc, ;;-Q~ 1t·.1 G\":..'!r te tli:-agen 1net t1achtnemi-ng van 
de bepHng dai N• J zoda:1igc proklamali-c ZD ~poedig mo-gelik 
aan het Parkmcnt \ r:o,gc-legd meet ',rorc:en : 

EN X ADE1'v\AAL he, \\'e:1se'.i'.- i; dat ·,ertlei gczag rerlccnd 
wordt aan de Rege,L16 rnn clc Unie te.l opzichte van de uit
v-ocring van hct gezcgde mandaat, de Re_g-e; l11g van de Unie 
verr,licht zijnde ingevolge hct g-etegde man:faai, zo\·eel mog:elik 
de stoffelike en zedelike wclvaan en tle so~iale onhvikkding 
v,:n de in\vo-ner:; ,·an het gebied t~ -bcvorJcren: 

EN .NADEM.AAL rnei dat oogmerk, hd wense'.i1, i, <lat tc 
hiankc inv,,oners va,: hct g~bied toege!aten worden tot ver
kgemv,oordig-ing- op lil't bestuu, yan hct gehied en op een 
wetgcvend ii:haam om <faarvo•:ir weiten te maken, behoudens 
inachtneming altij:l \·a:1 de bepal:n,:en van hct gezegde man
daat en van de bcpa!i:1;;:en, uitzonjeringen, vc>orbehGudingen, 
en beperkingen in dezc Wet ni"vat. 

ZIJ HET BEPAALD door Zijn Maje5teit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika als 
vo!gt :-

OEZAO OM KONSTITUTIE TE PROKLA.MEREN. 

1. (1) De Oocverneu;·-g.eneraal wo:-<lt bij deze gemachtigd 
om ~ij proklamatie in de Staatsk'oe,· ant en in de Of f i
e i c 1 e Koe r-a n t van hef gebied te ve,klaren dat er -een 
!litYoerend komitec, ec!n advi3erende raa<l en een wetgevcnde 
v2rgade;ing vcor hct gcbie::I zal worden ingesteld. 

(2) Hd ge2egde uiLv.oerende komitee (hie.-na genoemd het 
Uilvoe:-end · Komitee) de gezegde adviserende raad (hierna 
gc,.ccmd de Raad) en de gezeg.de ;,vetgevende · verg.ide;·iri,. 
(hierna genoemd de Vergadering) worden onderscheidenli1>.,, 
s;imengestc:Id :zoals bij <lczc \)Vet bepaald ~n hebben ortder
schcidenlik zulke machten, bevoegdhede.11 en funkties a.ls· 
bij deze Wet bepaald wordt. 

UITVOEREND KOMITEE. 

2. (l) Het Uitvoerend Komitec hes!aat uit vijf !eden 
name!ik de Admkiistratew-. van het gebi•ed aanges-teld d•oor de
Gceverne:m-ge,ieraal (hierna genoemd de Administrateur) en 
vier anderc personen door de Vergadering op de hierna 
bcpaalde wijze uit zijn midden of anderszins gek-ozen op. zijn 
cerste bijecnkomst gehottden na een algemene verkiezing van 
verkozen ieden Yan de Vergadering. 

(2} De Admini~t\'ateur is de voorzitter van het Uitvoerend 
Komittec of in zijn afwezigheid een perso::in aangesteld door 
de Goeverneu;·-generaal om als administrateur op te treden 
of om vice-administratem te zijn. 

(3) Alie !eden van hct Uitvoercnd Komitee behalve de 
Administrateur bekleden hnn ambt gedurende <le duur van de 
Vergaderung en totdat hun opvolgers op dezelfde wijze 
ge_kozen zijn: Met dren verstande dat een toevallige vakaiure 
onder zn!ke !eden gevuld wordt door verkiezi•ng door de 
V crgatlering indien hij alsdan in scssie is, of, indien hiJ 
niet in sessie is, door een persoon aangesteld door de Admini
stratcu.- llit tle !eden van de Vergadering om het ambt tijdeli 
te bekleg_<fn, hangende zulk een verkiezing doo,- de Vergadering 
in zijn eerstvolgende sessie. 

(-1) De kwaii-fikaties en diskwalifikaties hierna bepaald 
voor ledcn van de Ve.-gadcring-, zijn to•epasselik o,p !eden van 
het Uitvcercnct Komilee hehalve de Administ;-ateur. 

3. (1) De. Admini'strateu,· in Uitvoerend Komitee voert 
het bestuar in de :iange!egenheden ten opzichte waan-an de 
Vergadedng Oi) dat ogenb'.jr< bevoegd is ordonanlies ie maken, 

(2) Met bachtneming van de bepa1ing:en van deze -Wet en 
in het brezonder van adke! z es berusten de machten, be
,·c-egdheden en funkties (nh:t zijncle wetgevrnde b:!voegdheden) 
cie o,:miJdclik vii5r de rnste!Lng van het Uitvoecend Komitee 
bij de Administrateur b~rusttin of door hem uitgeoefend 
wu-tien, vanat die daium en voo,·. zover zulke machten, be
v9egdheden en fonk-Hes t ,~trekking .hebben op aangelegenhed-en 
waaromt; cnt de Verg :tctc· i:ig- bc·i•oegd is o:·d:inaniies te rna"ken-, 
tij de Adminislratec1 ,· in Uitvoc'.re,id Komi:ec. 

-1. (1) K\restks vn,i_j;:endc op een ,·ergadcring van het 
!..Jitvnere~1d Komitee • ,....--:Jt"dcn b~slist do0-r ce:1 :necrde-rheid
von ,,tetflmen van de ledeii tegenwcordig en in het geval 
ya:1 stalc,ing van stemml'n, hedt de Administrateur- ook ecn 
h :siisseri'de stem . 

(2) Drit: !eden van het Uitvoerend Komiree (van wie de 
Admini-stratenr of de persoo-n aangcscel:l d:i·or de Ooeverneur
gcn'.,raa! om als adrn.inrstrateur op te treden of om vice
administraieu;- ie zijn er een moet ·2ijn\ yo;men een kworum op 
ecn ,•ergadering van het Komitee. 
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(3) The Execut:v~ Commi1tec may ~ilf.C mies, not in
aasistent with this Act, for the conduct of its proceedings. 

(➔) Minutes of the proceedings of ev~n- meeting of the 
b::cutivc Committee shall be kept, nm.I in tliose minutes ;;hall 
ii:- recor~lcd in both the ofiicia! languagt:s t'lf the Union all 
"=:cisions taken thereat anti the V@ttng thr:'con. Copies of 
=h minutes shall h.e transmitted 'fl_y tl1t, Administrator to 
-~- Governor-General. · 

5. En-rv member of the Exl'cut,vc Con,iiiitk.:. other tl!a!I 
~-" Admi nistrator, shall rccei-.•e from the lerritoi·v Revenue· 
r .:r.d formed as hercinaft t:r provided, sm.:11 i•enmnerntion as 
:he:- Governor-Oc•m:ral m;:y from t1me to iif1it· dek rmine. 

6. (1 ) Until the first election of membe,'s of th e f:::-: .:cuti\·c• 
Cununittee the Administrator shall carry 011 lhe :,dmini~tration 
o i the territorY, suh_i::c.t to such instrnctio11,; iii:; ill' mav rl'Ci.'i ,\: 
from the Governor-General. 

(2) In the event of so ma ny casual . \·!tcaucie, on ihe 
Executive Committee that a quornm ,hcrcot ~annot h.: formed 
for a 1m:eting thereof the Adminh;ii:ator sH~!l, subject to the 
instructions aforesaid, carry on the acinrnlstration of the 
territory uniil the \·acancies can b:: ti!ied ill accordance with 
this Act. 

ADVISORY COUNCIL 

7. (I) The Council sh;.;!! consist o i. eight 1111.:m l.><:rs, 
..-iz. : the Administrator (who shaIT be choltlnan), the other 
members of the Executive Committee an~! th,ee members 
appoini.ed by the Administrator, s:.ibject t\l the· approval o f 
the Cio\·ernor-Ol'neral. 

One member so appointed bv the Ad1J1i!iistrator shaH h e 
•;.; official who shall be selected_ mainiy •hi the g round or '"ls thorough acquaintance, by r eason of his 0fficial expe rience 

' or otherwise \Vith the reasonable wants ~!id wi3hes of the 
non-Europca~ races in the t erritory. The diler hvo members 
may be seiected by the Administrator from ainoi1gst members or 
the Assembly or otherwise: P rovided that all three members 
appointed by lhe Administrat or shall be .nersons ordinarily 
resident within the territory. 

(2) Every member of the Co!mci!, _whi\ _is not a m:!mber 
of t_he Assembly, shall, before takmg nis srnt, take and sub
scribe before the Administrator an oath fir affirmation of 
allegiauce in the form prescrib ed in sec\i!rn t w c n t y for 
members of the Assembly. 

(3) In the absence for any cause of The Administrator 
from anv rncei.ing of the Council, the met11ht:rs present ~hall 
choose a ,nember to preside at that meetiil!fc 

('l) A member of the Council shall vacat9 iiis scat therco11-

(a) if he is no longer ordinarily r esident \!l the territory ; or 

· (b) 1r he becomes insolvent or assigns tiis estate for the 
benefit of his creditors, or makes a!I Hfrangcment with 
his creditors ; or 

(c) if he becomes of unsound mind, '.l r is convicted of 
an oHence and sentenc.ed to imprisom,ient without the 
option of a fine ; or 

. (d) if he i,; absent from four cousccuiiY\! ordinary m eet· 
ings of the Cormcil without the Ieaw m the Administra· 
tor ; or 

(e) i f, in the case of a11y member other_ than the membi:r 
. apnointcd to represent non-Earopean t\}\i:rests, he accepts 

411' office of profit under the 0cJ:11:ntstration of thl' 
territory o r cf the Government ol t rtu_ Union : P ro \·idecl 
t bat membership of the Executive i;,}mmittl'e o r t he 
receipt oi a pe:1sion from the Territo_f~· Re\'enue F und 

. (form~d as hercino.Jtcr provick<l) . or ;him the Govern
ment of t he Union shall not bt" ch:em::c, fo b'.· t hc holdimr 
or stich an office- of profit. 

(5) If, by reason of., death, re::ignat!p\\ or a,1y oth.:r 
cause a nort!inated fucmber of ·th~ Coun~q :.:a..::atcs his seI1 t 
upon the Coilncil, hi~ phice shall be i'i!lcd b_:··· the Administ"ia· 
tor, subject to th ... a:1p:-ova! of the Ooven~~\fcDeneral. . 

(6) The Admin:s1:rator's Prod,:matiO\! dated th~ t hird 
day of F ebruary, 102 1, entitred the Au.,ism-y Council Pro
ciamaticn, 1921, :md any amendment t!lcrf,~1' shall be w ith
drawn as frcm the date when the Coupcil 1S \::onstitukd · as ill 

t his section pro,•iJed. 

8. (1) The Coun::il shall meet ,\1 ,;ucl\ \imes and plac(?S 
as may from time to time b ,• determ:actl ty the A<lminisirabr. 
Whenever practicable, due notic:e of evc:·v \iieeting- shall be 

(3) Het Uitvoerentl Komiiee kan regels maken niet i.11 
strijd met {!eze Wet voo-, de !ei·ding van zijn verrichtingen. 

(4) N-0tulcn worden gehoudcn van de vcrri:htingen van 
alle vergadeiingen van het Ui-tvoerend- Komitee en in die 
ncrn!en v;orden alie ~eslui~~~--aid~ar gen,omen en_ de siemm\ng 
<1aarom,;-en1 m de buJe oamele mien \•an de Ume opge~ekend. 
t(opit~n i'aH zuike notulen worden door de Administrat('Ur 
:,:1 :ir l!, 0'.:>c·--.·e.neur-generaaT ~c7onden-. 

':>. EIL lid van het Uit\'oerend Komitec behalve de Admini
slra!eH,, o;iiran<;(t 1Ulke b ezo!:.:i ; hg uH he1 Inkomste :·onds van · 
!1et geti".i g-e,ti~ht zoals llierna b ~paalj, al_s de Ooeverneur-
g-·c,1r r.1al , an iijj tot tijd mocht r a:;tstellen. · 

h. l1) Met inachtneming . ,an zuike instruktics als h "j van 
(k O ce,·erneur-generaal mo-cht ontvangen v-oert d-e Adinini·
stratl:.lt het hes lu:.i r i:1 het gebi·ed tot de eerste verkiezing van 
icdl!! \·an he r Ui'.voerend Komitee. ·· 

{2) ln het gcval dat er zoyeel tocvaJ:ige vakaturcs op het 
Uitrocrend Komitee rnorkomen dat geen kworum op een 
rergade1 ing d:iarvan g evcrmd kan wo,·den, \00ert de Admini· 
stratem·, met inachtneming van de instrnkties als voorzegd', 
hct hestu-ur in het g ebied totdat de vakahtiCS overeenkomstig 
d eze We-t gel'uld kunnen wordcn. 

AfJ \:lSERENDE RAAIJ. 

,. (1) De Raad besbat nit acht Tcden namelik: de 
Admiuistratcu, (die de voo rzitter is), d e andere !eden van 
hct Uitvoercnd Komitee en di"ic !eden benoemd door de 
Adrninistratcu.- hehoudens de g-oedkeuring- van de Goeverne-ur
gc11craaf. 

Een va11 de lcden al:!u,; door de Adminisifateur benocmd 
moet e'en bcamb!e zijn die gekozen wordt hoofdzakelik 
wen-ens zijn o-rondio·e bekem:iheitl om ieden van zijn 
ambtciike c nde;::_·inding o f ande;szins, met .de . redelike be
hoeften en ,·.-ei1sen van de 11iet-blanke ra$sCn in het &'ebied . D e 
andere h,' \:C Ieden kunnen doo,· de Admiai~trateur. u1t de leie-n 
ra:1 de Vergadeti;1g of anderszins gekozen worden: Met dien 
verstande <lat aile d.-i ! !eden benoemd· door de Administrateu·r 
perscncu moei'en zijn die hun vaste woonplaats in het gebi-ed 
he!-,1.len. 

(2) Elk lid van <le Raad die geen lid van de Vergadering 
is lcgt vcordat hij zijn zetel inneemt, in de han<le:t van de Ad· 
ministrateu,· een eed •of b ,:lofte van ge troawheid in de vorm 
hij artfael twin t i g voo,· leden van de Verga:l'ering voorge
schrevcn af en .onde;tekent dezelve. 

(3) In de afwezigh eid om een of andere reden van tle Ad
midstrateu r van een vergadering van de Raad kiezen de tegen
,\ oordige !eden eel! lid om op die vergadeting voor te zitten. 

(4) De zetel van ce11 lid va11 de Raad valt open-

(a) indien hij 11iet !anger zijn vaste woonplaats in het 
gebied heeft; of · · 

(b) indien h ij insolvent wordt of afstand doet van zijn 
boedel ten b ehOe\'e van ziju krediteuren, of een ak
koord maakt met zijn k,editeuren ; o-f 

(c) 1nmen hij krankzinnig wordt or schuldig lievtmden 
\\·ordt aan ec11 ovedreding ·en g estraft wordt met 
g e\'angnisstraf zonde.- alternaticf van boet-e; of 

(d) in<lien hij a iwezig blijft vau vie r achtereenvolgcnd~ 
gewone ve rgaderingen van de Raad- zonder verl,of 
van de Administrateur; of 

(e) indien in het genii van ccn lid, uiet zijnde het lid 
aangesicld om de helang-ea •tan niet-blanken te ver• 
tcgcnwocrdigcn hij ecn winsthe[;·ekking onder het 
bestuur van het gebi{!d of de Reg efing van de Unie 
aanneenu: Met <lien verstande dat lidmaatschap va11 
het Uitvoerend Komitce of de ontvangst van een 
pem.i·oeu uit het lnkoms1efonds va11 het g eoietl- (g-esticht 

. zoals hicrna bepaald) ·uf Yan <le Regering van de 
Unie nkt g eacht wordt hd ho-ud-en van een win,;;;t
i_::eird:king te zij n. 

{5) lntikn tengcvolge vaa ·o·.-erlijden, be<lanking of andcre 
;·eden tc zctcl op de Raad ._-an ecn heno emd Id van de Raad 
c;p~ma}t, \\"Ordt, zij i! zctel d?0,· d ~ Admi,1istrateur gevnld~ 
bi:.11cnaens goed-,-:eurmg Yan uc Oocvcmenr-ge11craal. 

(ii) De prokiamaii.: van de Adininistra ieur gedatee rd d{' 
dtn.ie dag van Feb,t1ari: 1921 g-enaamd de Advi.serende Raad 
Froklamalie 1921 c,-. alll:! wijzigingen daa, van wo-rden inge
tr-ol,ken vr.naf de tlag waa .-op de Raatl iilge:;·teld wordt z-oals 
bij dit a r ti!,el oepaald. 

8. (1) De Raad vergade,·t o p zulke tij:len en plaatsen. als 
v::n iijd tot tijd l::cpaa!d mocht warden dao.- de Adminis.trateur. 
W anneer mogeii·k wo,tlt hehoorlikc kennis van elke v-ergadering 
in geschrifte geg('\'C!l aan elk lid hctzij door dicr,ing' op hem 
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given by written communication served personally or sent 
by telegraph or registered post to each member. 

. (2)· Four members of the council shall be a quorum at 
any· meeting thereof. 

(3) Any meeting of the Council may be adjourned from 
time to time as may be deemed necPssary by the Council. 

(4) · The Administrator may, suoject to the approval oi 
·the . Governor-General, make rules prescribing the procedure 
at meetings, and regulating the conduct of the business, ot 
the Council. 

· 9. · The duties and functions of the Council sha[[ be to 
advise the Administrator in regard to~-

'(a) those matters in respect of which the Assembly is not 
competent to make Ordinances, including matters of 
general policy and administration apart from routine. 
matters of administration; · 

(b) his · assent to an Ordinance passed by th~ Assembl3/ 
or its reservation for the signification of the pleasure 
of tl1e Governor-General; · and 

(c) any other matter upon which its advice may be re• 
requested by . the Administrator. 

· 10. Subject to the provisions of sub-section (4) of section 
s e v e n , the members of the• Council shall hold their . seats 
thereon for the duration of the Assembly as provided under 
section f o u rt e e n and shall further continue to hold their 
seats until, after a general election of the Assembly, a new· 
Council can be constituted in manner provided by section 
s e v.e n. 

11. Every member of the Councif (other than the Ad
ministrator) shall out of the Territory Revenue Fund formed 
as hereinafter provided, receive , such remuneration as the 
Gove'rnor-Oeneral may, in each case, from time to time 
determine. 

DELIMITATION Of ELECTRORAL DrVlSIONS, 

. 12. (l): The Administrator sha!I, as soon as possible after 
the completion . of the final lists at the first registration qt 
voters under the Schedule to this Act appoint a person of 
judicial experience or an advocate of seven years standing and 
two other persons to be Commissioners for the purpose of 
dividing the territory into electoral divisions for the election 
of elective members of the Assembly. 

(2) The Commissioners shall divide the territory into 
twelve electoral divisions each electing one elective member 
to the As~embly, and shall dividt it in such a manner that 
there will be, as far as possible, an equal number of voters 
in each such division, due consideration ·being given by :the 
Commissioners· to community or diversity of interests. 

(3) The Commissioners shall, when they have completed 
the duties so entrusted to them, submit to the Administrator-

(a) a· list of the electoral divisions into . which they have 
divided the territory, together with the name given 
by them to, . and a description of. the boundaries of, 
each such division; 

(b) a map of the territory showing those boundar/es; and 

(c) such further particulars in relatiQn: thereto as they 
consider necessary. 

. (4) The Administrator may refer to the Commissioners 
for their consiaeration any . matti,;.r relating to such list of 
electoral divisions or arising out of the duties aforesaid of 
the . Commissioners. 

(5) · The Commissioners shall have• the powers and juris
diction of the High Court of the territory in relation to the 
summoning of witnesses, the prodttction 9f documents and 
the administration of oaths to witnesses and the punishment of 
pefs()ns who 'di~regard any ·summons. to ap_pear before them, 

(6) The Admi11istrator shall publish · in the Off i c i a I 
0 a z et t e of the territory the names and the .boundaries of 
the: electoral divisions as finally settled. 

LEGISLATURE. 

13. (I) The Assembly shall consist of eighteen members. 

(2) Six of those me.ntbers (hereinafter referred to as the 
n<;>rpinated members) shall be appointed by the Administrator 
su,bject_. to· the· provisions of section s e v e n t e e n and to 
tl,e· ·approval · of the Governor-General. 

persooniik of hem per tele~r~af . of per aangetekende bri-ef 
gezonden. 

(2) Vier !eden van de R&i!d vormen ceu k\vortirn· op een 
\'ergadcdng daarvan. 

(3) Een vergadedng van lie Raad kan van tijd tot tijd 
\'erdaagd warden zoal5 nndig hiocht g;::acht warden do::ir de 
Raad. 

(4) Ge Administrateu;- lrnh, behoudens de g-oedkeuring 
van de Ooeverneu.--generaa[, rege!s maken de w-erkwijze op 
vergade;ingen en de [eiding van de werkzaamheden van de 
Raad v,corsch, ljvende. 

9. De prichten en funkties \'an de Raad bestaan in het ad
viseren van de Admi'nist.ateur met b etrekking tot-

(a) die aangefegen'tleden waaromtrent de Vergaderi·ng on
beyoegd is ordonantie~ te maken, mei inbegi-ip van 
aangeiegenheden van alg~meen beld:l en bestuur apa,-t 
van rcetine za};en_ Vi,J.n b@ituuc; 

(b) zijn toestemming tot 1:en ordonantie doo,· de Ver
gadering aangcnomen, of. zijn aanhouding daarvan voor 
de inwinning van het l:iehagen van de Ooeverneur
generaal; en 

(c) alle andere aangelegenh~_tlen waaromtrent zijn advies 
verlangd \\'Ordt do,or de Administrateur. 

10. Met inachineming vim de bepa1ingen van sub-artikel 
(4) van arHkel z e v en behcµ,rltn de leden van de Raad hun 
zetels gedurende de dau, van tj•~ Vergade:·ing ingevolge arlikel 
veer ii en en b:ijv:::n daa,nt\ nun ze:els bekleden totdat •na 
een algemene verkiezing \ ·i\!1 de Vei·gadering een nieuwe 
Raad samengestetd kan wor~ei1 op de wijze hepaald bij 
artikel z e v e n. 

11. Elk lid' van de Raad (hehalve de Administrateu;·) ont· 
vangt zulke be:ca!Ji5 ing uit h§t lnkomstefonds van .het gebieik 
(gesticht ?Joals hierna bepa~Jg) als de Goeverneur-generaal 
van tijd tot tijd in elk geval mg§ht vastste.I:en. 

GRENSBEPALING VAN KIESAFDELINGEN. 

12. (1) De Administrateul' benoemt zo spoedig mogelil{ 
na de voHooiing van de fin~l!l lijsten bij de eerste ;egistratie 
van k~ezers ingevolge de Bij!;ig e van .deze Wet een pe,so-cm 
met rechte.-rike ondervinding g[ ten advokaat die secter t zeven 
jaren toegelaten i3 om te p, ak(i;ieren en twee andere persone'.r{ 
om als Kommissarissen te dielii!il voo, het doe! om het gebieq 
in kiesafdelingen te yerdelen \/ \JO,· de verkiezing rnn verkoze11 
!eden van de Vergade,ing. 

(2) De Kommissarissen veriielen het gehied in twaalf ki~• 
afdeJi.ngen die elk een verkozttn lid naar de Vergadering zenden 
en verdelen het op zulke wtjte <lat er zoveel mogelik een 
gelijk aantal kiezers in elk 1~danige afdeling is. De Kom
rni,ssarissen moeien daa .. bij de gemeenschap of het verschil van 
belangen_in bet cog houden. · 

(3) Wanneer de K-0mmis§Eliissen de aan hen aldus opge
legde pli:hten vervuld hebben1 leggen zij aan de Administrn· 
teur voo;-- · 

(a) een lijst van de kres~f~elingen waarin zij het gehied. 
verdeeld hebben tez~rn!elh met de naam door heq 
aan elk gegeven en e~.il beschrijving van de. grenzen · 
van.c'elk zulke afdeling; 

(b) een kaart vai:i het g~bied zuike gcenzen aantonende, 
en 

-(c) zulke verdere bicz-onq~i'heden di,enaangaande als zij 
nodig achten. 

(4) De Administrateu,· ~ail enige aangeiegenheid met be
trekking tot zulke lij3t van kiesafdelingen, of vooftspruitende 
uit de voorzegde plichten v:irl de Kommissarissen naar hen 
te hnnner overweling verwijl!i!11. 

(5) De ~ommissari'ssen ht!Ilben de bevoegdheden en juris
{!ikhe van het Hogehof van jHH gebied ten opzichte van de 
dagvaarding van getuigen, g{! Dverlegging van dokumenten 
en de afneming van eden van getuiien en de bestraffing van 
personen <lie een dagvaardhu.f om voor hell! te verschijnen 
veronachtzamen. ' 

(6) · De Administrateur publiceert in de Off: c i e I e 
K o er ant van het gebied d.~ ilamen en de grenzen van· de 
kiesafdeHngen zeals finaal Vl\§tgesteld. · ' 

WETOEVENDE MACHT. ,, . 

13. (1) De Vergadering bestaat uit achttien !eden. 

(2) Zes van die leden . (~1erna genoemd de henoemde 
!eden) worden d0:H de Adn~rn!strateur met inachtneming van 
de bepalingen van artikel 4! ~Vent i en, ea behoudens de 
goedkenri11g van de Ooeve,f!~\lf,generaal benoemd. 
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(3) The remaining twelve members (q~f !i1iJafter referred 
to as the elective members) shall be persqn§ directly chosen 
by voters of the territory qualified, enroll§Y; . and voting in 
manner provided by the Schedule to this A~ al elections held 
in electoral divisions· delimited in accorda1rn1e with the last 
preceding section.· 

14. (1) The Assembly constituted as af@f!isaid shall con• 
tinu.e for a period of three years from the 1Iate of its first 
meeting after each general election and no l@iiger: 

Provided that the Assemflly may at any time before the 
expiry of \ that period but in special circµffi§ifances onl}', be 
dissolved by the Governor-General. 

(2) Whenever such period has expired _elf the Assembly 
has been so dissolved, a new Assembly Qf iiominated and 
elective members shall, without delay, b~ ll6nstituted and 
summoned, in manner prescribed by this Aut, 

15. (1) The nominated members of t!H!. Assembly shall 
hold their seats therein for the full period of t11§ duration pre
scribed under the last preceding section or Ulitil its dissolution 
thereunder, subject, however, to the follo,yifH!t provisions:-

(a) A nominated member of the Assemb{y fflay resign his 
seat therein by writing under h:s '14116 addressed to 
the Administrator and upon receipt of !Ulch resignation 
by the Administrator, the seat of s1-1€11 . member shall 
becoi:ne _vacant. ·,-

(b) The seat of a nominated member of t!rn Assembly shall 
i p s o fa ct o become vacant-

(i) if he ceases fo possess the qualifi\rntions mentioned 
_in or becomes disqualified under §i@ttion s e v e n -
t een; or · 

(ii) if he fails for a whole ordinary §@ssion to attend 
the sittings of the Assembfy wmrn1lit special leave 
thereof; or 

(iii} if his nomination is revoked by th,~ Administrator 
with the approval of the GOV!!HHir-General for 
cause assigned which shall be -€ffmmunicated to 
the Assembly. 

(2) Whenever the seat of a nominated llH!ifilber of the As
sembly has become vacant by death or unt11eF this section. 
the Administrator shall appoint, subject to tlie approval of 
the Governor-General, some other person 1m1iiified and not 
subject to any disqualification (as in secti(;m s e {, e n teen 
provided) to fill the seat · · 

16. (I) The elective n_i~mbers_ of the 1\§!\~mbly shall be. 
chosen by the persons qualified and enrolleq H§ voters under 
the Scheduie to this Act for the electoral divi!iiOtts as delimited 
under section t w e Iv e , but' subject always 19 the provisions 
of section seven tee ti. · 

(2) The election. of elective meinb~r~ of th!! Assembly shall 
Jiflke ~lace_ at such tu:nes as the Adm1ms_traf1,,f shall, by pro
l!ltmat1011 m the O ft 1 c I a / G a z e t t e of th~ ;H!rritory direct 

-subject to the provisions of section . f o u rt €' @ n as 'to th~ 
duration of each Assembly and the dissoluti~m thereof. 

17. (1) Any person who is -for the tint@ beincr enrolled 
as a voter. under the Sc~edule to this Act 'll'!i'i!I be"' qualified 
to be appomted as a nommatcd m ember or tq He chosen as an 
elective m~mber o~ the. ~ss~mbly, pr~v_ided. h~ is not subject 
to . ·any or the d1squahf1cations spec1f1ed 111 §uh-section (2J 
of this section. 

(2) ~ person shall be disqua.lified from i;1_eing appointed 
as a nornmated member or chosen as an e1~€lhi'e member or 
if so appointed or elected, of sitting as a l1ilember - of the 
Asesmbly if-

(a) he has been at any time convicted @f any crini~ or 
offence for which he has been senteqet~. to death or 
to impri~onment without the option of a,. -~ne u_ nless he 
has receive:! a _grant of amnest~ or ;i, p·ee pardon or 
unless the 1mpnsonment has expired at !~ast five years 
before the date of such nomination or \!lection; or 

(b) he is. an unrehabilitated insolvent; or 

(c) he is of unsound mind and has been !;'e declared by 
a competent court; or 

(d) he hol,ds any office of profit under tt!I! admiqistration 
of th'e territory or of the Governme.q_t S'f the Union: 
Provided that membership of the Eit'!~\llli\fe Committee 

. (3) De overige twaatf leden (hierna genoemd de verkozen 
!eden) zijn personen di,·ekt verkozen d,oor kiezers · van het 
gebied' die de kwaJifikati·es hebben, op de_ lijit geplaatst zijn, 
en bun stem ,uitbrengen op de wijze in de Bijlage van deze, Wet 
bepaald bij verki•ezini en gehou1en in kie3afdelingen waa,·van 
de grenzen bepaald z1jn ove.-eenkomstig bet onmiddellik voor
afgaande artikeL 

14. (1) De Vergade1hg sameng-esteld als voorzegd duurt 
rnor een hjdpe.-k van dri~ jaar vanat de datum van ·zijn eerste 
bijeenkomst na clke algcmene verki·ezing en niet !anger: .. . . . 

Md dien verstande dat de· Vergaderi·ng te eniger ·tij:I v66.r 
de aflcop \;an dat tijdperk maar slechts onder biezondere 
omstandigheden do.or de Goeverneur-generaa[ ontbonden kan 
worden. 

(2) Wanneer zulk tijdperk afgelopen is, of de Vergadering 
afdus ontbonden is, wordt een nieuwe Ve;·gadering van be• 
noemde en verkozen Ieden, zonde.- verwijl samengesteld en 
bijeengeroepen ,oj1 de wijze bij deze Wet. voorge·achreven. 

15. (1) De benoemde !eden van de V~rgadeiing bekled!en 
hun zetels daarop gedu,ende h~t volle tijdperk Vat) zijn duur 
bij het onmidde ilik voorafgaande a.-tikel voorgeschreven, of 
tot de ·ontbindi·ng daarvan ingevolge dat aiiikel met inacht• 
neming •~chter van d!! volgende bepaltngen :-

(a) Een benoemd litl van de Vergadering kan · voor zijn 
zetel daarop bedanken door schrUtelike 'kennisgeving 
door hem. getekend· en gericht aan de Adrninistrateur 
en bij ontvangst van· zulke bedanking door . de Ad~ 
miiJisirateur, · valt de zetel van zulk lid open. 

(b) De zeteI van een benoemd· lid· van . de Vergadering valt · 
ipso factoo-p-en- · 

(i) indien hij ophoudt de kwalifikaties vermeld · in 
artikel z e v e n t i-e n te bezilten of gediskwalifi
ceerd wordt· .ingevofge dat artikel; of 

(ii) indien hij verzuimt ged-urende een gehefe gewone 
sessie de zittingen van de Vergade.ing bjj .te 
wonen zonder speciaal verlof van dezelvc; of 

(iii) indien zijn benoeming ingctrokken wordt door 
de Administrateu,· met de . goedkcuring_ van _ de 
Goeverneur~generaal om aangegeven re:1ene11 ~Ike 
aan de Vergade,ing medegedee:d worden. 

(2) Wannccr de zeteI van een benoemd Id van de Ver
gadering ·openvalt ten gevolge van ,over:ij:!en o! ingevolge ·ct-it 
artikel, benoemt de Admini;t.-a '.eur b ~ho.1de1s de ~oedkeurfog 
van de Ooevemeur-generaal een . an-Je re ge'.<wali1;eerde p~r
soon, die niet onderhevig i:s aan een diskwalifikaU:e . (z.oals • 
be<lodd bij artikel z event i en) om d~ zetel te vul~en. 

16. (1) De verkozen !eden van de Verga-:iering wo:-den 
verkozen aoo·,· de person-en die gekwa!Ei:eerd zij .1 en op de 
lijst ger,laatst zijn als ki2zers· rngevoige de • Bijlage van · deze 
Wet v<:or de kiesafde!Li-1gen waa;van de venzen bepaald 
zijn- krachtens a;iikel t w a a If, beh-oudens inach-bneming altijd 
van d·e aepalingen van artikel z e v e n t i e n. 

(2) De verkiezing van verkozen Ieden van de Verg.adering 
vindt piaats op zulke tijden als de Ad-ministrateur bij pro
klamatie in de O t f i c i e I e Ko e r a n t van ltet geb:ed, .voor• 
schrijft, met inachtneming van de bepalingcn van artikel veer• 
ti en betreffende de duur van elkc Vergadering en de ont• 
binding daarvan. · 

17. (1) Elke persoon die op dat og enblik op de lijst 
gephatst is als een kiezer ingevo)ge de Bij:age van deze Wet is . 
gekwalificeerd om als een benoemd Iii benoemd te. worden, 
of om ars een verkozen Ii:f· van de Ve,·gadering verkozen, te 
worden mits hij niet onde.-hevig is aan een van de diskwalifi
katies vermeld in sub-aiiikel (2) van dit artikel. 

(2) Een persoon is g ediskwalificeerd om benoemd te 
worden ais een benoemd Hi of. verkozen te worclen• als -een 
n ,rkozen lid, of_ indien h 'j aldus henoemd of verkozen is als een 
lid :van de Vergadeiing te zitten, indien- . 

(a) hij te eniger tijd schuldig bevcinden is aan een misdaad 
of overfrcding waarvoor hij ter dood ve.roordeeltI is 
of gestraft met gevangenfast,af zonder alternatief van 
_boete, tenzij . hij kwijtschelding van sfraf of vrije 
bege11adigf11g onivangen heeft, o.f tenzij sedert de. 
gevangcnisstraf jcn minste vijf ja,en v66r de · datum 
van zulke ben·oemL,g of verkiezing verlopen zijTI; of 

(b) hij een ongerehabiiiteenle insolvent is, , of 

(c) hij krankzinnig is en aldus verklaard is door een be11oegl'..I 
Hof; of · 

(<l) hij een winstbetrekkil)g onder hel bestuur van• h\!.t 
gebied of van de Regering van de : Uni'e -~,_.::.fkt:1F_· ... '_~-}_,,.' 
Met dien verstan1'.le dat lidrnaatsclrap van m: i.tt{,, 
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or of the Council" or the receipt of a pension ,from 
the Territory Revenue Fund (formed as hereinafte; 
provided) or from the Government of the Union shall 
not be deemed to be the holding of such an office ol 
profit; or 

(e) he ceases for any other reason to be qualified t o he 
enrolled as a \'Oter, notwithstanding- that his name is 
still upon the voters' roll. · 

(3) A person who has acted as a registering or rev1srng 
officer in connection with the framing er revision ot a voters' 
list for any · electoral di vision or a magisterial district include::l 
therein, sha!I be disqualified from being chosen as an elective 
member for that division as long as such list is the rntcrs ' roll 
or part of the voters' roil for that division. 

18. (1) An elective member of the Assembly shall ipso 
fa c t o vacate his seat-

(a) upon receipt by the Administrator of a writi11g under 
the haµd of such member stating that l:e docs so 
resign : Provided that such a member may not resi.'.FI hi5 
seat while there are pending in respect of his e lection 
any legal proceedings in which it is claimed _that the · 
election should be set aside on the ground o i corrupt 
or illegal practices; or 

(b) if he fails for a whole ordinary session to attend the 
sittings of the Assembly without special leave thereol; o r 

(c) if he ceases to possess the qualifications, or become~ 
subject to the disqualifications, mentioned in section 
seventeen. 

(2) Whenever the scat of an elec~ive member . bec~1:'.ts 
,,acant or there is a vacancy caused by his death, th~ mvahmty 
or setting aside of his election or otherwise, the Admin_istrat?r 
shall cause all necessary steps to be taken, as prescribed 1n 
the Schedule to this Act, for filling the vacancy. 

19. · (1) There shall be a session of the Assembiy once at 
least in every financial year of· the territory but so that a 
period of twelve months shalr not elapse betwce~ the __ l_ast 
sitting of the Assembly in one session and the l!rst satrng 
thereof in the next session. 

(2) The first and every subsequent s~ssion_ <;i f the: As
sembly shaJJ be held at Windhoek and the first s1ttmg thereat 
shall be on such date as the Administrator may fi:.;: by pro
clamation in the Official Gazette of the territory: 
Provided that for the first sitting of the first session, the 
date sha!I be so fixed as to be within two months after the 
tirst general election. 

(3) The Administrator may from time to time by procla
mation prorogue the Assembly. 

(4) The Assembly may, by resolution passed at anv sl-.:tiri1: 
thereof, adjourn that sitting to such time or date as it may fix . 

'.W. No nomiJ1atnI or efective rntmbvr · '>f the A~s·:mbf_,· 
shall sit or vote therein until he has taken am[ subscribed befon.: 
the Administrator or such other person as the Administrator 
·may appoint for the purpose the following oath or affirmaiion :-

. do swear 
''I, A.B. s;l~~;ni;--~1;d--·;;~~~~~---:1rfu~;-J.~1Z1- deci;;'. 

that I will be faithl"ul and hear fruc allegiance i o His 
Majesty King George the Fifth, his hci~s ~nct, succ~ssors 
according to law, as holdmg on beh2H ot tne Govt'E· 
ment of.. the Union of South Africa, ihe mancbk lnr 
u,e territor_v of South West Africa. 

(in the case of an oath) 

"So Help me Goel." 

21. (1) The Assembly shall at its first s1ttmg, betore 
proceeding to the despatch of any other business, choos_e one 
of its members to be chairman of the Assembly until the 
expirv or dissolution thereof. In the event of a vacancy oc
curririg in the office of a chairman of the Assembly ,1'11)thcr 
chairman shall be chosen in like manner. 

(2) Until a chairman of the Assembly is elected as atorc
saicl the Administrator shall preside at its sittings. 

(3) Save as is provided by sub-section (2). the chai_rman. 
or in his absence some other member of the Assembly cnoscn 
by it for the p~rpose shall preside at all meetings thereof. 

22. (1) All questions in the Assembly slla!i b..- deknmried 
_by a majority of the votes of the members preselit, _0ther tha11 
the chairman or other person 1vho may, t1ndtr this ,\ct, b{' 

Yoerrnd l\Comitee ,of van d~ Raa::i of de onha,1gst 
Ya:i ecn p01i,·ie;en uit he: Inkomstefo.1ds van !Jct getkd 
(gesticht · f oals h ierna bepaaid) of I an d? R-=grd11g 
nn de i)!1i~ niet geacht worctt hd bou::icn \"an een 
winst!:e-trcld<ing te zijn; of 

(c) hij or,houiE om een of andere rden de kwalifi!-;.1 :ie~ tc 
hczittc:1 Cini op ct e lijst geplaatst n: z1_i:1 als een ,oezer, 
nicttcgenshande dat zijn naam ,10~ v0Dr,rnn1t op de 
1-:iezcrslijs\: 

{3) Ee!1 r;·•~:1~sc:on die- o-pgct~c,:.Ien i_:; alj e~i ! r-2.~~ i~Lati~~ 
a1nhienaar of ~:.:n i'~~Yisnr in \·e:·11aad m2t de upmaKn1g ot 
hcrzi,~ning van -- ~:t'.t Iij:;r. van kiez.e,·5 \·cor e~n 'k iesafdeli-ng of 
c;.:n tnag·istraat-$ti3strik't daarin ingcs!oh~!~ i~ r;cJis!e .. '.·aiific~~rd 
om Ycrkozcn h~ ,yo;·den ais e~n n:rko1c;1 !LI Yoo:- di·~ a1cl~l1ng
zobng- ais zulk~. _:i,i :;t de kiezer:;)i_h;t nf gedeeHe van de ki2zer:;4 

lijst ,·cor die ;,i:Jdi:1g is. 

l R. (1) f,\i Z'cld va n een v;_'fko1en lid I an de Vei'gadering-
1 alt i p s o t a c I u o;;e:1 -

(a) bij cntva11l.{st doo r de .!dmi::ist,atcur v~n een s_::h:i tte
like ken11i0gevini! cmiertei,enJ c!O{J,- z-.rlk _ce ,1 !d ver
nn:ldtncle ,lat hii aldu:-; b,:,dan'.,i: i\kt die:1 verstande 
dat zulk ,.:,:!1 lid nict _ v1:)r zt jll 1:~t2l k:F1 be:h,iken 
geC:urrnd( de tij-.l dat ten opzichte van 7ijn ve.-l;iezing 
gen.:chiC,jl:1 prncec.st11 aanhangig ,ij 1 WJari,1 beweerd 
\\"0rdt da i de ver'.Lzing ter zij Je ge1et moet \1·0: d:cn or 
grand \ ';-~!i k,,·a:Je o f nn\-\'Ctti,~;e pt"akti_jkcn; of 

(b) i11dien hij verzt.1i111t g edurende een gchcle ge\,·one 
c-es:;i '..~ de zii!ing·en van de Verga:le,ing bij te wonen 
zonder spi'ciaal verlof van dczelve; of 

(c) indicn h!J uph,mdt de kwalifikaties te bezitten, of 
r1ndcrhevit' woidt aan de dlskwalifikatie~ vermdd in 
arW:el z {vent i en. 

(2} \Y/anne,~r de zetel van ~e,; v~,_kozcn .\id, openra!t, _ 
,:rn valrnlllre vi;;oouaakt. \YO:·t1t nour ZlJll o r er,1p en, de ong~ 
digheid of kr{ij:!ezeiting van zijn ve, !dezing or anderszins 
moet de Adminl~trateur <1l!c n:,digc stappen ncm.:-n zocils :n de 
Bijlag-e va:i de,) Wet v,'.orgc:-;ch,c'.'Cn om de openg:::vaUcc1 ,etel 
te vuTJe11. · ·· 

19. (1} Lf;i ses;fr van de VcrgaJ e,i:1g· \'in~!t tc:1:11i:1stc 
~en maal in eh iinancieel j1ar v,1;1 i1d geb;ed plaats :naar 2.ci 
dat gec.n 'cij:l·,,ak van twaalf maandcn verhopt tussen de 
faatste zifi;;g \'i]i1 de Ver~ade,ing i(1 cen se,sie en de eerok 
zitiing- daarvan in de voig-endc scssie. 

(2) Ce eu''?fe c,1 elke volgende sessic van dt:_\fugadering 
'Ycrdt te \VL1~!1o~k geh::u .. k :-i ~:1 d:~ ec:nte zuing daarvan 
vindt p(aats Oj;_ ul\e da::;ui "Is d~ Ad:nini;tratNli' bij pro
klamaii~ i:i de Off i c i el e Koe r J n t van hct geh:ei mo2ht 
1:epaicn: .\1.et !H::n ver3t~L1.:1~ da~ v-a:1 de ~ersti zit~ing ,·an 
fie ccrste sessi( de da :.Ll ,n zj be,1aak! w u:J: O'n binnen twee 
1nanndcn te ·v~1Jcn na· J~ cers!e algtrnerL: vef!d~zing·. 

(3) De ,\qiriinistratcu i· kan ,·;rn ti}d (ot t i_id hij p roklamatie 
de Vergade.in1; J;rorog:eren. 

(-1) C:e V,:i'!;ade,i:1g tan bij be;bi t r,::10me11 op een zi\t,ng 
daarvan die ,ii!i>1g ,-~,-;J::ige11 nt z:1kc tijJ of datum al:; hij 
mochl bepakn. 

2:• Ccrn i: i-n,xmd of n:rko;en li·j van de Vergad,:ring 
!1CU1lt zijn ~!· :_ri_ iH r1f S~t'.!11~. aldaar \ ·n·:)rdat ltij _i:1 (! .~ han~r-. 
v<1n Jc Adr,1.1ni.~ !r;!;('Ui. 01 Z'.tliK('. u~;(h:rc per·~.OL•:! ah d~ Adn:H't\. 
siratclir nr1)dii .. aa:isidkn vo,.1r <lat dod de volgende eeo 
0! telolit:···nrgd,,;.rd cil dezeive o•idertckeild heeit:--

getrm;,.vheiJ e:1 hulde 
"lk, :". 11., 

verkfaar c:1 b-doof plech:i.::!· en opfech !' 
aan Zij:1 ;\1ajesi.cit K-o-ni;u? (}:::or~~:: de Vijfrle, zijn erf
t i.::natnen t3h opvo}gcn~ vol;~ens \\•·et. ab ho~.1dende ten 
hchr,eve ,;J1i de Regcrin,~ v;in de Uuie 1·a:1 Z.iid-Atrika 
h :t m::ndnJ! H>Ur het 1;cbi:'d van Zuldwest-Afrika, 

(i:i het gcva! van een eed) 
Zu heipe mij God." 

ll . (J) U'' Vergadering \·crkiesi o p zijn eerste z:itting 
v66r aan te 1/Ani;en n1et de bchande!ing va11 enige andere 
aangc!tgcnhek\ etp van .zijn leden !?t vonrzitter va!1. de Ver
gadermg- tot df a 1.IOop of d_e r::nlbmcimg daarvan. In ~et geval 
dat ecn \·ak;rttd:e voorva!t 111 ht!t .. J.~nbt v:?n eeu voorz1t ter v3n 
de Vergadcring' wurdt ccn andere voorzitter op gelijk•c wijze 
verkozen. · 

(2) Totda( cen voorzitter van uc Vergadering gckozen is 
al!' vr;-Or%egd 711 di! Admi.1istrateur bij zijn zi:tin;,;en voor. 

(3} Bchah'l, zoais bcpaald i:; bij sub-artikc! (2) zit de voor
ziner oi i :, zij,1 uf·,re,'.i_:;;b ~id eea ander li4 un ~e _ _ve,gadering 
door de Vergq11ering ~001· dat <loe! 1 ernozen . l11J allc verga
Jcringcn daarvJii voor. 

22. (1) ;\)~c k\rcstics in de \/ergadering \.Vorden besli~i 
door Cl?.!1 1nceii-1er1HJj van dt st~n1:ncn vaa de· led~-n tcgen
v.-oor:lig, bchafre tie voorzitter of aader~ pe~2oon die krachten;; 
dt'zc \1:-'d bi_i tk verg-1d::rrng: mocht 1·0-orz1tte11 ; maar 111 het 
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presiding- over the Assembly; but in the event ot .in equ,1f1ty 
ot votes, the chairman or other such person pr<'sid,11g si:a :t 
Jia·,c a casting vote which he shall use. 

(2) The Administrator and i:vcr_v membn ot the :~::c:;dil'e 
Co1nrr1itt~c \~.·ho is not a n1en1b~ ot the Ass.en,;Jly ~h3il h·r/c 
the rig-hf to take part in the proce!:!ding:3 of the _ \:;:-:;:~·iJ)ty 
bu£ shall not have the ri::.::-ht to vote thcrc-iH, c·•~Ci.T,d: d1~1.t i,v!1cn 
p1·ecidi~~.T at a si'-f•ro- Utld~;r- s, d,, . .::f",,t;on (')) p t t1•a 1:-•. ;i· r--1·c~=>(!l:(: 

-.;:_,~,.,t-t' r-,•1 . ~a'11d ,4.\1 ... ;·~ 

1

;,s•~,.., 'l !]
0 

~\~: ! ;ri~'"',, '-(]~-~ :.,0-·t<>s- ')J~. ,.. /1·,; 1·1·1i)~-r:-:l: •] :[] '.)" ~/~·: 
·•'"-l. ... ,1 1~ ... Ll~~~~- •• '"· ~k•J. ,t__ 1 V ·, ..• \.. 1 u .. -· .• ,~ ....... _, -~ ·-:~ 

the 1nembers, th~ AUininistrator shall ·t,a \·~~ and l··xC'n.i:;c .:1 
casting ,·ok 

(3) The prcscr:cc of t~t least nine n1cn1.bc:·s uf the A~;sctnUiy 
shall be necessary to constitute a sitting thc~;;of for the exercise 
of its powers. 

(4) Al! debates and transactions i:i t h(: Assembfy shall 
be conducted in the Er:gii;::h a11rl ·outch Iangu~gts cuH.! ail 
journals~ entries, m!:'rufes and prcceecHngs of the said ,;\ss~::1b I;: 
shall be n1ade nnd rec.Jr~ed in both s:1ch langu::ge;:;: Pro'.'1deri 
that anv rnr-n1:Jcr IT1r:\' address the A~sen1biv i:1 the (icrrn~~n 
languag·c. · · 

(5) The Assemhiy in its first session~ and frurr: tin1c to 
time thereafter as occasion mov requi:-e, shall adopt st;;ndin::{ 
rules and crders not incons!st~rrt· ,.vith this Act, for· the regu-
lation and orderfy condt;d of its prC>cceding-, and dis:,atch oi' 
business, for the p;,s;,ing, editliEg and numbe,ing ofUr:li\1ances; 
and for the pres~;1t,!tion of Ordinam:es to th.e Admm1strator 
for his assent. AH s:ieh ntk5 and orJers shall be presen~ed 
by the Assembly i:o ilw Administrator for his app!"ovaf and! 
\.vhen his approva! has been si;;·nified by hnn, shrdf ac-co"!nc or 
force and effect. 

(6) Subject to the provisions of this_ Ac: and .of any_ such 
;tandinrr mles z.ncl orders, there shall be frcc;;,om or speccn a!,d 

debate '"in H1P. AssembI·, and no mernher of ihe Executi\-c 
Comn1ittee or of the Ass~mb!v 8h;1lI b,: bbic -to a1;y le~;::! 
p1~c~~edings by re~sol1 of his s})ccch or \.'~ie ;_n tht:: ..--\ss~;:nbly. 

'.23. There shall, out of the Territory R<"vcnue f1,;;d_tormed 
as hereinafter providc.4: be p<1.id on the last day 01 every· 
session to every me1nber of -the 1\sscmbI:,~ (other th2.n to one 
who is a member of the E:,ecutive Committee) an al!mva:1cc 
to be fi,·ed by foe Governor-General based qn the da\ly :-itten
<lancc of the member during the session or otherw:sc. 

24. Subject ~o the standing ru!Ps and orders of 'chc 
Assembly the proceec:ings thei eof shnll be open to the ru'>li-:. 

25. Subject to the provisior1s, restri~tions,_ rescrv:1tions ~n_<! 
exce,itions contained in 1.his Act ai:ci sub1ect also to tne ,;0,, eh 
of ct'isal!owance reserved fo the Governor-General as hueir;
after provided, the Assemtly s_hail ha·;c power to m:;k,: IJ\,·s. tc• 
to he entitled Ordrna:,ces, t-()r the terrrtory, 

26. Except ,vith the consent of the (}C?-.;ernor-~encr~:.l 
p,r:vionsiy obtained on, an:y particular occas:yn . ;nci_.,\J::
:rwnicated tc-, the As"em.:ily ny message ft orn ine _ , \dmi._.,,,_.,,. 

t{dii~~f:\\,'7~~:Wi'::,:Jg;ip~~·~::!u~J[:(11r\;1(~';.~•:::~n:~;;l 1~l1tt'~;1.,~~:: 

{h) 

f ~~:~:'.itt!t:l~ef E~~ i}f ::t;,~;1:tt;lf ~t 
r1afr-:es and th~:ir 1ands, .t1v;n·:at:0<1~ an-J ._~ar11ing_; .••i: ,1 ,l ;,l 

e\t:111pt -f:on~ its /r:-1-..:islo?·:;,;; 

111ines, n1inerals? mincraJ oils and fHl'dqu5 ::::011.es; .c\ r 
the mont:vs llerh,--aL)k 1;H..::·cfrou1 or p.1y2bic 1.0 L:e 
admin!sfr;__\tion iu n.-:spect of licences ·for pr-osp~ctinf:; 
or \vinninv the s::n1e or as share ot th ,;· produce t~1ereot 
or any Li-:(i.d!an in con;;ection thcrc\\·d.~1; 

) the: acquisition, constru;.:tio!~~ n1<1na.gt·!n~' 1.it1 rc_gt~la.ti~n . 
control and. \'.-·orking of rt1.i\Va.ys and ii~1rbou:-s 1n tne 
territory; ~?n:J t!;.e or.~{anL1ationJ disd!)!inl! and conditions 
·of cmr:1oy1ncHt of ~od the paym::n-l·_ of p\.:11sians) rct.irh;.g 
a1lo\va\1ces ~:nd fir1~-3ncfJ ! beirefits t·J p::l·~:irns in the c1npio~•-·
mcnt of the rai1~v2}·s a:id harb~:iLff!~ ad·!;1 inistration; 

(d) 

(e) 

the organization of and discip•Enc t-;n.t ccr:idihc~1~: ur 
employment of persons in ~h::., pubJi~: ~~e~ 1lice \,·I10 arc 
servi!1g in the territory ;rncl tbe paym_,'.,it of fH:,-1sio,1s. 
retiring aHo\vanccs and fi11anciti !H'HEfi i !-t tn sw::i1 
persons; 

the con!:;titution and jurisdict!on of couri.s of ~:..!Etkc\ 
'iVhether superior or inferior, and ·.:n~, ;)racticc or proce
dure to be o hserved therein; 

geval van een staking van stemmen heeft de v-oorzitter o f 
wlke anderc voorzith:n:.lc perso_cm een heslissei1de stem die 
J,ij u it moet brengrn. 

(2) De Admir.istra.tutr en c:k lid van het UHvoerend 
K0,nih.e i!ie g-:2:1 li.i V?.!1 d,,, · Vergadering is heeft het 
, ,xhf om dceI te 11e-nen aan de b2raadsiagingen van de 
\/erg2-(i.edag1 maar hee'.t niet he; t re~ht cin daarin te stemmen, 
·; :itgezcn-dcnJ dat., ,-...·2:1 :1eer \-"OJr::{t!·end;_'! bij .,.een zitt_ing in e·
·.-o!gc sul>anikc! (2) rn;: hct ·onmiddeJ;i;, vo:)rafgaande arti1el 
er ccn staking- van sternmen p1aatsvindt omtrent eea aan• 
g efr:g"nhtid ondcr d·: lede :1, rl~ Almi;;i,tratrnr ean· bes!issende 
~~.tc1n h~eft eI1 de!et\e m0et l!iJ::r~nge·n. 

{3) De tege::vs:::o:c'.igheld \an teil min~te negeri !eden van 
de Vergadui:;g is no:H.; o:n ee:1 zitting k vonnen voor de 
t:itcdcning van zij.:_1 bcvcegdheden. 

(-1) .~de dd;ah~n e,1 verbar:de!inge,1 11an de Vergadering 
-,,orcie:1 i:1 ~!-:: Enge!se en ~io!landse ta.en o-evoerd en alle dag• 
t:-oeken, cr,!ekcniugen, 110,ule:1 ea verslagen va:1_ de gezegde 
Vergadering wurden i:: beide zulke ta!en g't'nor.J.;::n en te 
s::hriit gesteld: Ni.et di2n \·erstande dat een lid: de Vergadering 
kan t-cesprekcn in de Duitse taal.. - · · 

(5j De Vtrgadering steit gedmende zijn cersfe sessie en 
vaa UjJ t ot tijd claarna, wanneer de gc[egenheTd' zulks vereist, 
•:en n.:u icment van orde niet in strijd met deze XVef vast voor de 
reg_dbg en lY.c!1oorli:~e Icicting van zijn verrichtingen en afhan
dchng \·an werk7.aarnneucn, v-oo·r het aannfmen, tltcl geven aan 
en nommeren van ortfonaniies; e-n v~1or de -aanbieding van 
crdonaniies aan d,· Administrateur voor zijn toestemining. 
Zulk reglement van orde wordt do-or de Vergaderiilg aan de 
Administratrnr vcorgc(egd voor zijn g,.J-edkeuring, en word't 
\\·:rnnr:er zijn goedkeuring di:mr hem te kennen gegeven is van 
kracht en dfckt. 

(6} ,\ie t inach '.nemiug van de bcpa1ingcn van deze Wet 
\ll van. zuTk rcgien_1ent van orde is er _ _vrijheid van srr~ken en 
acbat m de Verg&:icrillg en geE:n 11d van het Uitvoeren:d 
Kom[iec o-f van de Vergader:ng- stefi zicn bloot aan ge
ri:-chteiike proccssen fer zax:e va:1 zijn ·spreken -of ·stemme;1· in 
de Vergndering, · -

2'3. Uit het lnko,nstefoncfr: van he t gebied (ge5tid:it zoals 
!Jicrna bepaald) ,,rn;-Jt o:, de laatste dag van elKe sessie a~n 
d;, lii (nd zijnde cen lid van hcf Uitvoerend. Komite-e) 
•.:en !o~!age hepaal:i te worde11 vaslgesteld d:;or de Goevemetir• 
gu1craai gebaseerd op de da.ien die hec lid aamvezlg .was 
(~C-ciu!T.nrie de sc~iL:~ -er anderszins. · 

24, Met bachineming- van het regiemcnt van orde van de 
Vc:gadcriiig zij!i d e verric:!Jtingi?n daarv,rn toegankclik voor 
lid puhlick. 

.;;;_ ,\ht inJd1tneming van de hepalingen, -beperkingen1, 

vonrhr:.1-oudir!gen en uitzonc!eringen in deze \Vet vervat_ en 
rnet _i1!ad 1tnen1i!1g -oJk van de b~voegdheden van \\~ige1j-~g 
''"" r.tc: Ocenrnrnr-gener.iaf vo0rb2houdcn zeals hiema bepaald, 
hcc~h de \tergadering ck: bcvoegdhe_id ,veUen te· make-n, ordo-11-
1~a~1tic~ t c "'·-ord<:-;i geno·c1nd vc? r h~t gebf.ed. ;. ·. 

'.:(i . Tcmij met de hij eike biezondcre gelegenheid voo-raf 
vcrk,-cg<;.! toc,'.1cmming ,·,rn de (1oeverneur-generaaI .aan {l e 
'/(rf(adci il?i; Lj bc~,::Js;:ha;J v;i ri de -Administrateur mede
.rit:uceid, is - clc Vcrga:-Jeting- niet hcvoegd om een o-rdonan-tk 
_te 1:1aken betrdie;;,;:: tc:: D!lde:·wcrp d ~t onder de volgende 
ldassen van aangde::;rnhr.den va,t, dat wll zeggen-

(a} naturenez,1ktn of : aa:igeleg;e-nheden <lie in het _ bie
_;;ondu narn ,d ie,, ra\:en met inbeg,ip van het oplegge-n 
van bc:~sj.i::1 ~~~ ! <JI) de persone:.:;, gr-~lnd, woningen of 
Ytnfk:-!sh~il v;:;~! natu,:eiiGn. '\Xfannc~r een ordonantie 
va1-i Oe vtr~iJCe, iti;s· telastLigea opleg·C op de personen~ 
~;p·i0·ri:Clt.:\ -..voLir:ge.ri ,o-f .inkomstet1 of vet·diens{en in he-t 
~fgemc:e:i, zijn narnrellen en hu11 g,·ondcn, _ woni-ngen 
c1 vc~diui,ten vrijgesteld v;;;.n de l:;epalingen daarvan; 

(h} mijr:en, mir.e rafen, mi11era!e -olieen en edelgesteente·n, 
cf de ge[den daarvan verkrijg·haar of betaalbaar aan 
h ct tes-tuur in verba11d met Ecenties voo-r het pro• 
sr,ektercn of - winnen van deze:vc of als ee11 aandeel 
van_ d;- opl:irengst <laarvan of cnige beiasting in ver
bana aaarmee ; 

(c} ~;c;t _ verkrijgcn, di: aa?1 bouv,-; het beheer, de rege!i_ng, 
1-;cmroie en ekspioitatie van sp-oorn-eaen en havens 
in hct g-ebieci; en de 0rganisatie, tucht ' en vocrr• 
waarden van <licnst van, en de lietaling van pen
s:oenen, focTage;; tij uitdiensttreding en geldelikc voor• 
defen aan pernonen in de dienst van de spo,orwegen· en 
havens administ raiie; 

!_d) de orga1,isaH": van en lncht en · dienstvoorwaarden 
van pcrsorn:n i:1 de staatsdknst die in het gehied dienst 
doen en de ::etaling van pensioenen, toelagen bij 
uitdit11sttrcriing tn gddelike ·i·corde!en aan __ zulke. per
sonen; . 
de instdlir,g en jt,ri.,diktie van g ercchtshoven- zo-wel 
hcgere aI,; la ::;e r~.- c ,i dr r,,akti1k ·of procedure daa-rin 
ie \YDrden ~e\·oTgd; 
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(f) the administratfon, .. _management and working of the 
postal, telegraph and telephone services; 

(g) . the eslablishment or control of any military organi
zation :in the territory; 

(h) the . movements or operations of any unit of the South 
Africa,i Defence Forces within the territory; 

(I) the entry of immigrants into the territory or of other 
persons; 

(j) tariffs of customs and excise duties and the controf and 
management of customs and excise; 

(k) currency and banking and the control of banking- in
stitutions. 

27. (1) · Except with the consent of the Governor-General 
previously obtained on any particular occasion. and commu
nicated to th.e Assembly bs message from the Administrator, 
the Assemb[y shall not, until the expiration of a period ot 
at least three years from the date of the first sitting of the 
first &ession of the Assembfy, be competent to make Ordinances 
in relation ·to any of the following subject-matters--

(a) the establishment or control of any police force in the 
territory; 

(b) civir aviation; 

(c) primary or secondary education in schools supported or 
aided from the revenues of the 'territory; 

(d) the establishment, management or control of any land 
or agricultura l bank in the t erritory ; 

(e} the allotment, sale, lease or disposal of Government 
lands in- the territory. 

(2) At any time after the expiry of the said period of three 
years, if pq_wer has not· been so conferred by the Governor
General upon the Assembly to make Ordinances in relation 
1o any particular subj~ct-matter specified in sub-section (1 ), 
then the Oovernor-GenetaI may, on a recommendation made 
by the Assembly and embodied in a resolution for which it 
is certified _ by the chairman thereof that not less than two
thirds of the ·members thereof voted, declare by proclamation 
in the Ga z-e t t e and ··rn the Off i c i a I G a z et t e o f the 
territory, the full competency · of the AsscmhlY to make 
Ordinances .in respect of that sub_iect-matter. · 

(3) Save as is specially provided in this section the pro
visions thereof shall remain in operation after the said period 
of three years, 

28. It shall not be lawful for the Assembly--

(a) to originate or pass an_y Ordi11a11cc, vole, or rr.solution 
whic~ has - the effect of appropriating any part or the 
Tcrntory Revenue Fund form ed as hereinafter provided; 
or 

"(b) to originate or pass any Ordinance, vote or resolution 
imposing any tax, duty, due or chaq::-e or burden on 
the people, 

•Jnless such Ordinance, vote or resolution tias fi rst been recom
ll'!f.llded to the Assembly by written message of the Adminis
trator during the session in which it is proposed. 

29, . (1) The Assembly may, b y resolution, recommend to 
the Governor-General or to the Administrator the issue ot a 
proclamation enacting a Jaw, or the amending or repealing 
of any law, relating to any matter in respect of which it is 
not compet~nt to make Ordinances. 

(2) In the event of any such proclamation being issued, 
a copy thereof shall be transmitted as soon as possible to 
the chairman of the Assembly who shall lay it before the 
Assembly for its information. 

(3) The Assembly may further advise the Administrator 
in relation to such matters as the Administrator may refer 
to it for a.n expression of its views . 

30. (1) The Administrator may, subject to any instruc
tions which he may receive trom the Governor-General, transmit 
by message to the Assembly the draft of any Ordinance on 
any subject in respect of which the Assembiy is competent 
to make an Ordinance if it appears to him expedient that 
such a draft- Ordinance be introduced, and every such draft 
of an Ordinance ~hall be taken into consit!eratio11 by the 

(f) het bEheer, bestuur en de ekspl-oitatie van de post-, tele
graaf- en tefcfoondienst; 

(i::) de oprichting van of kontrole over een milicaire or
ganisatie in het geh:ed; 

- (h) de beweg ingen of operaties van een eenheid van d e 
Z-uitlafrikaanse Verdcdigingsmacht in hct gebied; 

(i) de binnenkomst van immigranten of van andere per
so.nen in het gebied; 

(j) doeanetaricvcn en aksijnsrechten c.i de kontr6le en 
het beh::er van de doeane e n aksij ·1s~n; 

(k) bctaaTmiudclen en banken en de kontrole O\'er bank
instellingen. 

27. (1} Tenzij met de bij elke biezondere gelegeilheid 
vc-oraf verkregen to-estemming van de Ooeverpeur-gencraal, 
aan de Vergadering medegedeeld bij boodsc!-tap van de Ad
minisi:ratcur, is tot na hd verio-op van een tijjvak van ten 
minste drie jaar vanaf de datum van de eerste zilting vaa de 
cerste sessie van de Vergade-ring, d e Vergadering nkt bevoeg<l 
om ord-onaniics i:e maken betreffen<le een \'an de volgende 
ondcrwerpen-

(a) de oprichting o t kontro!e van een polidema,ht in het 
gebied; 

(b) civiele luch tvaart; 

(c) primaire of sekondaire opvoeding in scholen in stand 
gehoudcu of ondersteund uit de inkomsten van het 
gebied; 

(d) 

(e) 

de oprd1ting, hct benecr o-f d't'. kontrole van of o,,er 
cen land- of fandbouwbank in het gebied; 

d e toewijzing, verkoping, verhuring of vervreemdinp
van Goevcrnements-grond in het geb½ed. 

__ (2) lndie~ t_e eniger 1ijd na, v~rlo?p van het g:ezegde 
hJdvak van dne 1aar geen b ~voegdheid a1<lus verleend is door 
de Oo-cverneur-generaaI aau de Vergadcring om ordonanHes te 
maken betreffende een biezon:ier on-derwerp ,·ermeld in sub
artikel (1 / dan kan d_e G o~vcrneur-i);ene:aal op e·~n !ianb~veling 
g-edaan <.fcor d e V~ro-adcimg en lnvat rn cen besL.11 t w-aarvoor 
volgens cerlifikaat ; an de voorzitter niet_ minder da.n !wee
d-erden van <l-e Iede·n daarvan stemden, b1.1 p:cklamatJe m ck 
S ta at s k o er a n t en in de O ff i c i e I e Koe r a n t van het 
gebied de voHe bevoegdheid van de Vergadering verklar~n 
om Ordoaanties te maken betreffende da t onderwerp. 

(3) Behalve zoals speciaal bij <lit artikel bepaald wordt. 
blijvcn de bepalingen daarva11 in werk-ing na het gezegde 
tijdvak van drh: jaar. 

23. f-lct is niet aan de Vergadcring veroorloofd--

(a) om ctn ordonantie, begrotingspo5t, of besluit die of 
<lat het effekt heeft van aanwending van een deel 
van het Iukomstefonds van het gebied- ges-tich t zoals 
hierna bepaald, aanhangig te maken of aan te nemen, 
of 

(h) een ordonauiie, begrotingspost, of besluit waorbij een 
bclasting, recht, he:fing of omslag of iast op de bP 
volking gelcgd wordt, aanhangig t e maken of aan 
.nemen, , __ · 

\enzij z:ulke -0 rdonantie, begrotino-spost, of be~luit eerst aan 
de V e rgacleri:-i~ aanb,' voien wo,dt bij sc'i_iriftelik~ bo~dschap 
van de Administrateur gcdiUreml~ de se0ss1e waann niJ voor
gestcld wordt. 

29. (1) De Vergadering kan, b-ij besluil, aan de Ooever
nenr-gcneraal of aan de Administrateu~ d \! uitvaardi~ing van 
cen j)roklamatie aanbcvelea ter invoering of wijz1ging of 
hcrroeping van cen wet bctreffendc cen aangeiegenheid ten 
opzichte waarvan hij niet bevoegd· is ordonanties te maken. 

(2) In het g evai dat zulkc proklamatie t1itgevaardigd 
wordt, won.ft e::n kopie d aarvan zo spoedig mogeHk naar de 
vcorzit-tcr van de Vergadcring g ezonden, die hem . voor de 
Vergadering fegt te zijner info~matie. 

(3} De Vergadering kan voorts d-e Administrateur advi
,;·eren betref:iende zuike aangelegcnheden als de Aclministrateur 
naar hem mocht· nrwijzen vo:>r een uitdrukking van zijn 
oordeel. 

30. (1) . De Administrateur kan met inac:htneming van de 
instml<:ties die h:j van de Goeverneur-g eneraar mo:hi: on.t
vangen bij boo::lschap hef ontwerp van een ordo-nantie be
irdfende een aangelegenh€id t en opzichte waarvan ck Ver
gadering b1.:vo-egd is een or::lonantie te make;1 naar de Ver
.:adcring zcnden indien het hem 1.vense!ik voorkomt dat zulk 
ce!l onhverp ordonan-tie ingediend wo rdt en elk zulk een 
ontwcrp ordonanti-e wordt tloor de Vergadering in o,•er-
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Assembly in such convenient manner as is provided in that 
behalf by the standing rules and orders. 

(2) All messages by the Administrator HJ the Assembly 
shall be communicated to the Assembly LJW the chairman 
thereof. · 

31. The draft of every Ordinance shall be printed and 
pres.ented to the Assembly in both the offiqia.! · languages of 
the Union. 

32. Whenever an Ordinance has been passed by the 
Assembly it shall be pres.-nted to the AdmjJiistrator for his 
assent thereto and the Administrator shall, i!§tording to his 
discretion but subject to the provisions of this Act and to 
such instructions as he may from time to tinie receive trom 
the Governor-General, declare that he assents t~, such Ordinance 
or that he reserves it for the signification ol' the pleasure ot 
the Governor-General: -

Provided that the Administrator may, bcf9re assenting to 
or before so reserving any Ordinance so pass~1t! and presented 
to him, suggest such amendments therein ~§ he may deem 
necessary or expedient and shalf communicate the same by 
message or in person to the Assembly. Thi. amendments so 
suggested shall be taken into consideration gy. the Assembly 
in such convenient manner as is provided in· that behaif by 
its standing ruks and orders. 

33. (1) When<!ver an Ordinance has b!"ell reserved by 
the Admi;iistrator for the signification of the pleasure ot the 
O'.lvernor-Gencral, the Administrator shall fortlnvith transmit 
t h:.ci O rdinance to the Governor-Genera!, tog!,ther with such 
,··:.planatory observations thereon as may b,r neces~ary to 
indicate the scope, effect and reasons for the t'lassing thereat. 

}. (2) There is her~by reserved to . t_h_c Q_§vernor-0eneral 
. -·:,! power and authonty to declare w1tnm s," months after 
the receipt by him of the Ordinance, with ;the explanato ry 
observations aforesaid, that he allows the 0r,Uinance or that 
he disallows the Ordinance or that he reserv~§ it for further 
consideration. An ordinance so reserved by° the Governor
General shall have no force or effect unle·s~ and until the 
Governor-Genera! within a further period of §)k months from 
the date of his reservation, deciares that he d~i~s not exercise 
h1s power of disallowance in regard thereto. Any· declaration 
of the Governor-Genera!· under this sub-section shall be com
municated to the Assembly by the Admini§trator and be 
published by proclamation in the O f f i c i a / G a z c t t e ot 
the territory. · · 

(3) A return indicating the Ordinances w fiich have been 
reserved for further consideration by the G!:lvernor-General 
or disallowed and the reasons for the reservation or the dis
allowance shall be laid upon the Tables of !isth Houses ot 
Parliament as soon as possibfe after the res~fvation or dis
allowance. 

( 4) Copies shall also be so laid before Piifliament ot all 
Ordinances which, since the last preceding sessioJ'! of Parliament, 
have become law within the territory. 

34. (1) The Administrator shal! cause cvei'v 0rdin·ance to 
·'ich assent has been given by him or by the 0~frernor-General 
. · be published' in the Off i c i a I Ga z et t e ~it ,the · territory. 

· _ (2) Unless it is expressed· in any 0rdinangc so published 
that its provisions shall com_e into oper~tion .. bn a specified 
date or on a date to be fixed by notice ½Hereunder, the_ 
Ordinance shall commence and come into opgi•ation on the 
date of its first publication in the said Off i c i a I G a z et t e. 

35. As soon as possible after an 0rdin;;\,i1ce has been 
as_sentcd to by the Administrator or allowed by the Governor
General, the Administrator shall· cause two fai[' co1Jies ot the 
Ordinance (one being in the one official fang.'ua,:e and the 
other being in the other official language of th1~ Union) to be 
enrolied of . record in the office of the registql!' of the High 
Court of the territory; but the Administrator §hall first siO'□ 
one of such copies. Both such copies shall be conclusi'te 
evidence as to the provisions of the 0 rdinanee but in the 
case of conflict between the two copies thus eriiolled the copy 
signed by the Administrator shall prevail: Prg\fided that the 
validity of any such Ordinance s~al! hot be ill}/iaired or post
poned by the non-enrolment tncreof as at(fresaid ii the 
Ordinance has been published in the 0 ff i c ;f a f G a z et t e 
of the territory as provided · in the last prefreding section. 

FINANCE. 

36. (1) There shall be formed as from ~ date to be 
proclaimed by the Administrator a fund known, as the Terri
tory Revenue Fund ir.to which shall be pai~! alf revenues 
raised. or received in and for the territory. 

wegi:ng genomen op zulke .gerede wijze als dienaa1ugaande 
bij bet reglement van 011de bepaald is. 

(2) AUe boodscliapen van de Ad:ministrat·eur aan de Ver
gadering worden aan d·e Vergadering door <le voorzitter daar
van medegedeeld. 

31. Het ontwerp van elke ordonanUe wordt gedrukt en 
aan de Vergadering aangeboden in de beide officiele tal-en van 
de Unie. 

32. Wanneer een ordonantie door de Vergadering aange
nomen is, wordt .hij aan de AdministrateuT aangeboden voor 
zijn toestemming daartoe en de Administrateur verklaart 
naar zijn goeddunken maar met inachtneming van . d!e be
paiingen van deze Wet en van · zulke instrukties als hij van 
tiJd tot tjjd mocht ontvangen van de Go·everneur-generaal 
dat hij t-oestemt tot zulke ordonantie, of dat hij hem aan
h,oudt ter inwinning van het behagen · van de . 0oeverneur-
generaal: · 

Met dien verstande dat de Administrateur voordat . hij: 
zijn to·estemming t-ot een ordonantie aldus aangenomen ell 
aan hem aangeboden ·geeft of voordat hij zulk ee!l ordonantie 
aldus aanbouldt zulke wijzigingen daarin vo-oritelTen. kan afs 
hij - nodig of wens_erik mocht achten en -dezel ve bij ooodschap 
of persoontik aan de Vergadering mededee!L De . aldl\s 
voorgestelde wijzigingen worden door de .Vergadering . op 
zulke gerede wijze als dienaailgaande bij het reglement va·n 
o rde bepaald is in 01.:erweging genomen. 

33. (1) Wanneer een -0-rdonanti,e door d:e Administrateur 
aangehouden is voor de iuwiiming van het behagen van de 
Goevcrneur-generaaI zendt de Admh1is trateur die ordon-antie 
onmiddellik naar d e Goevcrneur-generaal tezamen met zulke 
verkiarende opmerkingen daaromtrent als :nodig mochten zijn 
om <le omvang, het .gevo[g en de redenen voor h:et aa~nemen 
daarvan aan te duiden. 

(2) Bij deze wordt aan de Goeverneur-generaa[ voile be-
voegdheid ·en macht voo·rbehouden om · binnen: zes. maanden 
na de ontvangst door hem van, de ordonantie met de ver
kiarende opmerldngcn als voorzegd te verklaren· dat hij de 
ordonanUe goedkeurt of dat hij zijn toestemming aan. de 
ordonantie ontzegt, of dat hij hem aan'houdt voor verdere 
overweging. Een aldus door de • Goeverneur-generaal aan
gehouden ordonanHe . heeff geen kracht of . effekt tenzij -en 
~otdat de Goeverneur-generaal. binnen een· · · venfer tijdvak 
van zes maanden vanaf ,-de datum van. , zijn aan'houding ver_. 
klaart dat hij zijn. bevoegdheid' van ontzegging dierraangaande 
ni,et uitoefent. Een verklaring van de Goeverneur-gen~raal · 
i·ngevo[ge dit sub-artikel wordt aan- de • Vergaderirig med·e
gedeeld door de Administrateur · en bij pr-oklamatie in de 
0 ff i c i e 1 e Koe r a n t van- het gebied gepubliceerd. · 

(3) Een lijst van de ordonanties die aangehoudeil zijn voor 
verdere overweging door d'e Goeverneur-generaal of ·ontzegd 
zijnen en de redenen van de aanhouding of ontzegging worde,n 
in de beide Huizert van het Parlement ter Tafel ·gelegd: zo 
spoedig mogelik na de aanbouding of ontze'.ggirig. · · ' 

(4) Kopiecn wor<len eveneens aldus aan het Pariement 
voorgelegd van alle ordonanti~s, die sedert de !aatstvooraf
gaande sessie van het Parlement- wet gewo•rden zijn it> het 
gebied. . . · 

34. (1) De Administrateur doet elke <>rdionatttie. -waartoe 
tocstemming verieend is door · hem of door de ·· Goe:verneur
ge1ieraaf in de O f fi c i e l e K o· e ran t van · het gehied 
pub!iceren. · 

(2) Tenzij in een ordonantie aldus gepub!iceerd uitged1i.ikf 
wordt dat de bepa!ingen daarvan op een bepaa!de datum of 
op een datum te worden bepaald' ·_bij kennisgeving ·ingev-0Ige 
dezeive in werking tre<len, vangt de ordonantie aan en treedt 
in \':~rk!n,g op de datum van de ee_rste pub!ikatie iri· de gezegae· 
0 fl I c 1 e I e Koc rant. · 

35. Zo spoedig mogelik nadat de toestemming verleend ilJ 
aan een ordonantie door de Administrateur, of toestemming 
verle.end is daaraan door de 0oever_neur-generaal doet de . Ad
ministrateur twee kopieen in · het net van de otdonantie :(zijnde 
de een in de ene . officiele taa! en de andere in de ande.1'.e 
oHiciele taal van de Unie) t er bewaring , deponeren- in bet kan-· 
toor _v~n de griffier van het Hogehof van het, gebied: Maar de 
Admin1strateur t ekent eerst een van zuike kopieen. Beide 
kopieen zijn - af<lo:end bew~js met betrekking tot de bepaHngen 
van de ·ordonant1e maar m het geval van verschil tussen · de· 
twee aldus gedeponeer<le kopiecn heeft de 1'opie door de Ad
ministrateur getekend de v-corkeUr: Met dien verstaride <lat de 
geldigheid van een zodanige ordonantie, niet verzwakt o! 
uitgesteld w-0rdt do•or het niet plaats vinden · van bet deponeren 
?aarvan ~o~fs. ~o,orzegd indien de o·rdonan!i~ gepublkeerd is' 
m <le 0 t f ; c I e I e Koe r a n t van het geo1ed zoals bepaald 
in het onmiddellik voofafgaande artikeL 

FINANCIEN. 

36. (1) Er wor9t_ vanaf een datum te w?rd'en g.eprokl~s· 
meerd door de Adm1mstrateur een fonds geshcht, te · worden' 
gcnoemd het Inkomstef•:>nds van het gebied waarini alle in
komsten geheven -of -0ntv:angen in en -voor het gebied· gesrort 
word en. . . 
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(2) The revenue fund of the territory existing at the 
<late so proclaimed shaU be part of and be incorporated in the 
T~rritor)'. Revenue Fund formed under sub-section (1) of 
this section. . 

(3) The Territory ReYenue fund shall be appropriated 
for the purposes of the territory in manner prescribed by 
this Act. 

(4) Subjec, to the provisions hereinafter contained a~ 
to the certification by the Administrator ·of amounts necessary 
to carry 011 public administration, no money shall be with
drawn from the Territory ReYenue fund except under ap
propriation made by law: Provided that· until such appro
priation has been made and for a period not exceeding two 
months after the end of a financiai year but no longer, the 
Administrator may withdraw from that fund moneys without 
such appropriation in order to meet expenditure on ·services 
:n respect of which there has been an appropriation up to 
the end of that financial vear: Provided further that until after 
the expiration of two rno.nths after the first sitting of the Iirst 
session of the Assembiy as hereinbefore provided, the Ad
ministrator may, unless such appropriation has been made 
earlier, draw from that fund and expend such money, as 
may he necessary to carry on the public administration ,ot 
the territory. 

(5) No issue shall be made out or Territory Revenue Fund 
except in pursuance of a warrant under the hand of the Ad
ministrator directed to an officer of the public servic~ serving 
nnder the administration of th_e territory. 

_ 3~. The annual estimates of expenditure fo1· ·the territory 
·shall be prepared by tht Administrator in consultation with 
the Council,· and shall thereafter he suhmitte<l hv him to the 
.Assembly. · 

38. If the Assembly rejects or fails to p;,ss -

(a) an Ordinance appropriating- in any financiai year money" 
from the Territory Revenue Fund sufficient in the opinion 
of the Administrator to pay during that year the saiaries 
and allowances of the Administrator, of the Judge of 
the High Coult and of officers serving under the ad
ministration and to carry on the public administration 
of the territory and. any other services which the Ad
ministrator certifies to be necessarv in the interests ot 
the territory or to meet any liabilities w)1ich have been 
incurred in or in respect of the territory or of anv railway 
or harbour works therein; or 

(h) an Ordinance •imposing any tax to raise in any year 
revenue which the Administrator certifies to be, with 
other revenues, necessary for the purposes descrihed 
in paragraph (a), 

or though passing the Ordinance, passes ii with amendments 
to. which the Administrator personally is unable to agree, 
regard being had by him to the purposes aforesaid, the Ad
mil:1istrator may transmit a full report in relation to the whole 
matter to the Governor-General and the Governor-General 
may, after consideration of that report and of any turther 
report or .recommendation on the matter, passed and trans
mitted by the Assembly by message, make a law, by procla• 
mation under the powers reserved to the Governor-General 
under this Act, . providing for such appropriation or such tax 
(as the case may· be) as may in the opinion of the Governor
General be sufficient for the p1,1rposes mentioned in paragraph 
(a) or paragraph (b) of this section, (as the case may be). 

. GENERAL. 

39. (1) The High Court of the territory shall have juris
diction in all matters in which the validity of an Ordinance 
shall come into question. 

(2) No mag(strate's court shaU be competent to pronounce 
upon the validity of an Ordinance and every such court shall 
assume that every Ordinance is valid. 

40, (1) All proclamations, Ordinances, regulations and 
notices for general information published in the Off i c i a I 
Gazette of the territory, shall be in- both, officiaf languages 
of the Union. 

(2) Subject to the provisions of any rule of the High 
Court of the territory, the German language may, in addition 
to either of the official l~llguages qf the Union, be used i!! 
addressing that Court by any party to any proceeding therein, 
or by his legal representative. 

41. In considering any m_atter relating to the acquisition, 
construction, management,· regulation,. control and working 

(2) Het j.nkornsiefonds van het gcbied bestaand'e op de 
aklus g.gproklameerde dag maakt dee! uit en wordt Oj}genomen 
in het · !mkomstefonds van het gebied gesticht ingevo1ge sub, 
artike! (l} van dit artikel. 

(3) Het Inkomstefonds van bet gebied word'! aangewerrd 
v~or d@ doeieinden van het gebi·ed op de wijze voorgeschrevf.'11 
h1J dez1;: Wet. 

('1) Met inachi:neming van de bepalingen hierinlater verYat 
met heirekking tot de certifikatie door de Adm:ni,trateur \'an 
bedrag~n nodig voor de voering van het openbare best11ur, 
wordt · ffeen geld uit het Inkomstefonds van het gebied getrokken 
tenzij [figevolge aanwending b:j de wet bepaald: Met d:en v~r
stande tlat totdat zulke aanwen<ling plaats gevonden heeft en 
voor egb tijdvak van ten hoogste twee maanden na het einde 
van et,;1 financieel jaar, maar niet !anger, de Administrateur 
geiden ifan trekken uit dat fonds zonder zulke aanwen<ling, ten 
einde Fifgaven i e dekken van diensten ten opzichte waarvan een 
aanwemHng nlaats gevonden heeft tot het e;,1de van dat fi nan
ciele i<1ar: Met <lien verstande vcorts dat tot na het verloop van 
twee mtlanden na de eerste zitling van de eerste sessie van de 
VergaJ.t; ring, zoals hferintevoren bepaald:, de Administrateur 
uit d~1 fonds gelden kan trekken en uitgeven ;!\s nodig 
mocht~!! zijn ter voering van het openbare bes tuur van het 
gebied1 tenzij ·zulke aamYending uoeger plaats gevond"n hceft. 

(5} Geen 11itgaven worden gedaan uit het lnkomsteioncls 
van he/ gebied tenzij uit krachte ,ran een volmacht on<ler
lekenq door de Admini-strateu:- en gericht aan een heambte 
van d.e Staatsdienst, dienst doende onde:- het bestn11r van het 
gebied. 

37, De jaar!ikse begrothig van uitgaven voo:- het gebied 
wordt tloor de Adminrstrateur in overieg met de Raad vo'O!'• 
berdd ~n wordt <laarna door hem aan de Vergaderi:ng \roor-
gelegtj · · 

3:'>. lndien de Vergadering weigert ol ,·erz;;i r,1t aan 
nemellc·,. 

(a) ~en ordonantie voor de aanwending ged,trendc ecn 
tinanded jaar van gelden ,;it het bkomstefonds van 
·!1et g-cbied naar het oord'eeI van de ,'>_dmi'nistratenr 
1fG!docnde •0111 g cdurende, <lat jaar de salarissen en 
i_pelagen van de Administrateur, van de Rechter van 
'Ret Hogehof en van heambten dienst doende onde.r 
ket bestuur te betalen en om het onenbare bestuur 
¥an hct gebied en andere di'ensten dfo door d e Ad
mini'stra'!!eur gecertificeertl worden nood'zakelik en . on 
ttet heiang van het gebied te zijn uit te voeren of 
~m sclmlden te dekken die gemaakt zijn in of kn, 
ilanzi,en van het gehi·ed of van spoonveg- of h~ven~ 
~·erk en daa rtn; of 

(b) ~en ordonanHe waarbij ecn be!asting opgelegd v.:o;dt 
ten einde in een jaar inkomsten te heffen welke de 
Admi·ni-strateur tezarnen met andere inkornsten cer
fificeert nodig te zijn voor de doeleinden beschreven 
jh paragraaf (a); 

of Of§t,hoo,n d•e ordonantie aannemend'e, hem aarrneemt met 
~vijzigj~gen waarmee de Administrateur persoo_nlik niet kan 
mste!fif!Ien met het oog op de voorzegde doelemden, kan, de 
Admhliii!rateur een vol rapport hetreffende de gehele zaak 
naar q~ Goeverneur-generaal zenden en de Goeverneur-generaal' 
kan !Jitoverweging van dat rapport en van enig verder rap[)(' 
of al!!i,beveling dienaangaande aangenomen en bij boodsch·4 
gezory@.en doo,r de Vergadering, een wet maken bij proklamatie, 
ingev-eige de bel.'oegdheiien krachtens deze Wet aan de Ooe
verne11f-generaal voorbehouden, voorzieni11g makende voor 
zuike 8anwending of zulke belasting (naar het geval mo:hf zijn) 
afa ·na11r het oordeel van de Goeverneur-generaal vo'.d·oende is 
VOOI' fl¢ doeleind'en vermeld in paragraaf (a) of paragraaf (h) 
va.n 4iE artikel', naar het geval mo.:ht zijn . 

ALOEMENE BEPALINOEN. 

~l, (1) Het Hogeho•f van het gebied heeft rechtsrnacltt 
ov~_r pJle zaken waari,o de geldigheid' van een o rdonantie bc
tw13fi;Jt½ wordt 

@1··. Geen magistraatshof i's .bevoegd uitspraak te doen over 
de g!l digheid van een ordonantie en elk zodanig hof neemt 
aan Ej3t iedere ordonantie geldig is. 

-!§, (1) AIie proklamaiies\ .ordonanties, regu!aties en ken
nisgi;vlngen ter aigernene inf-ormatie in de Off i c i e I e Koe -
rant van het gebied gepubliceerd, geschieden in de beide 
offici@, talen van de Unie. 

(§} M-et inachtneming van de bepa1ingen van de regels 
van h~t Hogehof van het gebied kan de Duitse taal rowel als 
de ofiiciele talen van de Unie gebeiigd worden in toespraken 
aan <l~t Hof doo4: d<e parlijen of door een van de partijen tot 
een n,chtszaak of door de wettige vertegenwoordiger van 
e·en p~rtij. 

41: Bij de overwegfog van een aangelegenhdd betreffende 
het \Jfrkrijgen, de houw, het beheer, regeHng, kontrole en 
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of the railways and • harbours in the territory, the Railways 
and Harbours Board of the Union shall consult, in such manner 
as in· the . circumstances it may deem most expedient, . the 
Administrator or any other person designated by hirn in any 
particular case. 

42. (1) · The election of membe,rs of the Executive . Com
mittee shall wheneve_r such an election is c9ntested, be accord
ing to the 'principle . of proportional representation, each voter 
having one .transferable vote. · • 

(2) The Governor-General shall make re~ulations presc~ib· 
ing the method of voting and of transferring and counting 
votes and the duty of the returning officer in connection with 
any such election and such regulations or any amendments 
thereof shall have the same force and effect as if they were in 
this Act set forth. 

43. Notwithstanding anything to the contrary contained 
in any Iaw-

(a) the port and settlement of Walvis Bay shall be deemed 
to form part of. the territory for the purposes of this 
Act, and 

(b) that part of the territory east of the t:,v!!nt.y-first degree 
of east longitude and known as Capnv, Z1pfeI shall be 
Jecmed not to form part of the territory for the purposes 
oi this Act. · 

44. (1) Nothing in this Act contained shatr'be ~onstrued 
as in anv manner abolishing, diminishing or derogating from 
thuse · full powers of administration and legislation over the 
\erritory as an integral p ortion of the Union which are con~erred 
by the mandate hereinbefore recited and have been conf1rmed 
,by. the Treaty of Peace and South West Africa Mandat~ Act, 
~19 (Act No. 49 of 1919), or as m~~f.yin~ any provi~1on . of 
lriat Act. Those full powers of admm1strat1on and leg1sfation 
are hereby expressly reserved to ~he. Governor-Gene~al and 
may be exercised or delegated by him m accordance with that 
Act to the intent that by proclamation new laws may be made 
for the territory, existing proclamations may be repealed, 
amended or modified, or any Ordin.ance made by the Assembly 
and in force under this Act may be repealed, amended .or 
modified. Every such proclamation _of the Governor-Gener:il 
or of the Administrator shall, before 1t has the force of law m 
the territory, be published In the (lf f i c i a C O a z et t e 
thereof. 

eksploitati:e van de spoo-rwegen en havens in· het geb1ed, raad
pleegt de Spoorweg en Havenraa<t van de Unie op zulke wijze 
als 'hij ond-er de omstandigheden het doelmatigst acht, de 
Administrateur of een .ander persoon door hem in een biezo,1der 
geval aangewezen. · 

42. (1) De verkiczing van !eden van het Uitvoerend 
Komitee gescl1iedt, wanneer zur.ce verkiezing bestreden wordt:. 
overeenkomstig het beginsel' van evenredige vertegenwoordi;. 
g ing, elke kiezer een overdraagbare st-em hebbende. . . 

(2) De Goeverneur-gene-raal maakt reg11laties de wijle van 
s temmen, -en van het overdragen en tellen van · stemmen en 
de plic'h.t van de kiesbeambte in verban-cl met zulke vetkiezing, 
voorschrijvende, en zulke regulaties of wijzigingen daarva11 
hebben dezelfde kracltt en -effekt alsof zij tn de-ze Wet opge
nomen waren-. · 

43. Niettegenstaande tegenovergestel'de bepalrngen in eeit 
of andere wet vervat 

(a) wordt de haven en nederzetting Walvis Baai geacht 
deel uit te maken- van bet gebied voor de doeleinden, 
van deze Wet; en 

(b) wordt dat gedeelte van het gebied ten oosten van de 
-een -en twintigste graad oosterlengte, bekend als Caprivi 
Zipfel, geac'h.t geen deel uit te maken van het gebied 
voor de doelein.den van deze Wet. · 

44. (1} Geen bepaiing van <lez:e Wet heeft de bed'oeling 
om op enig enei wijze de vofle bevoegdheden van bestuur en 
wetgeving voor het gebied ais een integraal gedeelte van de 
Unie, welke door het hierin te voren aangebaalde mandaat 
verfeend werden en bekrachtigd zijn door de Vredesverdra~ en 
Zuidwest-Afrika Mandaat Wet, 1919 (Wet No. 49 van 19191 op 
te heffen, te verminderen of inoreuk daarol? te maken-, of om 
een of andere bepaling van die Wet te wijzigen. Die volle be'
voegdheden van bestuur en wetg eving warden bij deze uit
drukkelik aan de Goeverneur-generaal voorbehouden en kunneD 
door hem overeenkomstig die Wet uitgeoefend o.f overgedragest 
,vorden te dien effekte dat nieuwe wetten bij proklamatie 
voor het gebied gemaakt kunnen wo,rden, bestaandie pro
klamaties herroepen, gewijzigd of veranderd kunnen- worden, of 
een o rdonantie door de Vergadering gemaakt en van kracht . 
ienge\'oTge deze Wet, herroepen, gewijzigd of veramterd kan, 
worden. Elke 20-:i'ani,ge proklamatie van de Goeverneur
generaal of van de Administrateur wordt, voordat hij · kracht 
van wet b eeft, in het gebled in de O ff i c i e I e Ko e ran I: 
daarva·n gepUbliceerd. 

(2) Een proklamatie van de A-dministrateur of een ordb-
Adm" · t t o ct· nanHe gemaakt door de Vergaderi'ng beeft, ofschoon afge-

(Z) A proclamation of the tms ra or or an r mance kondigd, effekt fn en voor het gebied, zolang en in zoverre 
made by the Assembly shall, though promulgated, ha':'e _effect 
in and for the territory so long and as far only, a$ it is not slechts a1s hij ·niet in strijd is of onbestaanbaar is met een 
repugnant to or inconsistent with a proclamation of the Go- ~roklamatie van de CJ?everneur-g~neraal, of een. Wet van het 
vernor-General, or an Act of the Union Parliament, applicable arlement van de Ume f.oepasselik op het gebied. 

to the territor_y. t•,.. ": 45. Na het vei1'00P, van een tijdvak V!IJl ~ri!e jaar na de 
. • \ i datum van de eerste zttfrng van die eerste sess1e. van de Ve·r".' 

45. After the expiration of a p enod ?f three years from gad-edng, kan d e Ooeverneur-generaaf op een aanbeveliitg g~ .. 
the date of the first sitting of the first session _of the Assembly? daan door de Vergaderi:ng en vervat i!n een, besluit waarvoot 
the Governor-Genera~ m~y, on a re~ommendatt_on !U~de by_ ~he volg·ens certifikaat van de Voorzitter d'aarvan niet minder dan 
Assembly and embodied m a resolution for which it_ 1s certified twee-<ierden van de !eden daarvan. gestemd hebberr, een be~ 
by the chairman thereof that not less than two-t.h~rds of t~e paHng van deze Wet herroepen of wijzigen behalve artikel's 
,embers there<;>f voted, repeal ?r. alter any prov1s1on of th(S z _es e n t w i n ti g en vi e r e n veer t i g en. dit .artikel: Met 
.. ,;;t except sections t w e n t y - s I x and f o r t y - f o u r and this dten verstande -dat de Goevemeur-generaal met op zulk een 
<iection: Provided th~t the Governor-General sha!I n_ot act up~n aanbeveling ha.~delt tenzi; de daarin vervat(e vo·'?'l'steUen ~-~ 
such a recommendat10n unless the proposals conta11~ed therein d'llrende een hJdvak van een tnaand ter Tafel ur d'e be1de 
have lain upon the Tables of bo~h Houses o! ParhflI!lent for Jiuizen van bet Parleme!rl getei en b~~ben en .g~durende dat 
a period of one month and durmg that penod neither such hJdvak geen van de betide J-Imzen z11n afkeunng te kennen 
House has expressed its disapproval of the proposals. gegeven heeft van de voorstellen. · · 

46. This Act may be cited for all purposes as the Soutft 
West Africa Constitution Act, 1925. 

SCHEDULE. 

PROVISION~ AS TO THE REGISTRATION OF VOTERS 
FOR THE ELECTION OF ELECTIVE MEMBERS OF 
THE ASSEMBLY INCLUDING THE PREPARATION 
AND REVISION OF VOTERS' ROLLS AND ENROL

. MENT OF VOTERS ; AND AS TO THE CONDUCT 
· OF ELECTIONS OF ELECTIVE MEMBERS OF THE 
ASSEMBLY. 

PART I. 

~UAUFICA TION AND OISQUALIFICA TION OF VOTERS. 

l. : Every: Eurppean _male person who-

,a) has been resident in the territory for twelve ·months 
immediately prior to the date fixed under paragraph 3 
of · this Schedule _for the commencement of fhe pro-
visional list; and · 

46. Deze Wet kan voor alle doeieinden aangelhaald worden 
als de Zuidwest-Afn1l:a Konstitutie Wet, 1925. 

BIJLAGE. 

BEPAUNOEN OP DE REGISTRATIE VAN KIEZERS VOOR 
DE VERKIEZING VAN Vl,:RKOZEN LEDEN VAN DE 
VERGADER.INO MET INBEGRIP VAN DE OPMAKINO 
EN DE HERZlENINO VAN KIEZERSLIJSTEN EN OP 
DE LIJST-PLA~_TSEN VAN KIEZERS . EN OP DE WIJZE 
VAN HOVDEN · . VAN VERKIEZINGEN VAN VER;. 
KOZEN LEDEN VAN DE VERGADERINO. 

: DEEL I. 

KW ALIFIKATIES EN DISKW ALIFIKATIES VAN KIEZERS;. 

1. Elke blanke mannelike persoon die-

(a) gedurende twaaif maanden onmiddellik voorafgaande 
· aan . de datum bij paragraaf 3 van deze Bijlage voqr de 

.ianvang van de voorloJ)ige. lijst . hepa,ald, m het gebied 
woonachtig is geweest; en · · · 
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(b) is twenty-one: years of age or upwards at that date; and 

(c) is a British subject, 

as well as every male person who, under section t w o of Act 
No. 30 of 1924, became a British subject naturalized under 
Act No. 4 of 1910, 1,hall be entitled to be registered as a 
voter unless in either case he is disentitled for any reason 
mentioned ip paragraph 2 of this:. Schedule. But no person 
shall be enbtled to be registered on more than one list or, it 
registered on more than one list, to vote in more than one -
ekctoral division. 

DISQUALIFICATION Of VOTERS. 

2. · No person shall be entitled to be so registered it he 
has been-

(1) convicted at any time of murder unless he has obtained 
a 'free pardon therefor; 

(2) convicted at any time ot any offence and sentenced to 
imprisonment without the option of a fine which im
prisonment .has not expired at least three years before 
the date of the commence~nt of registration, unless 
he has obtained a free pardon for that offence. 

PART II. 

REOISTRAT!ON OF VOTERS. REGISTERING OFFICERS. 

3: For the purpose of compiling a gene,al register of 
voters for the first election of elective members tor the 
Assembly and to enable the electoral divisions to be delimited 
in accordance with section t w e [ v e of this Act, the Adminis
trator shall, as soon as possible after the promulgation of this 
Act, by notice in the Ga z et t e enjoin and direct some ·fit 
and proper person (hereinafter referred to as the "Registering 
Officer") to make out in and for each magisteriai district ot 
the territory an alphabetical provisional list of all persons 
who are quallified to be registered as voters and who ;.re 

· b o n a f i d c residing in_ such district. 

Such notice shail fix the date of the commencement of 
.such list and the date of the completion thereof. 

Upon the issue of such notice the Secretary for South West 
Africa shall cause a notice in terms of Annexure (A) to this 
Schedule to be inserted in English, Dutch and German in 
the G a z et t e and in some newspaper or newspapers circulat
ing within such district, or to be given in such other manner 
as he may deem best for the purpose. of genera[ information. 

PARTICULARS TO BE INSERTED lN PROVISIONAL LIST 

Of VOTERS. 

4. The Registering Officer shalf insert in the said list 
the name, residence, trade, profession or occupation of every 
person who is .known, or on reasonable grounds is believed 
by him, to be entitled to be inserted therein. 

PROVISIONAL LIST AND NOTICES TO BE POSTED IN 

PUBLIC PLACE. 

5. (1) At the expiration of the time fixed by the notice 
aforesaid for the completion of the list aforesaid it shall be 
the duty of the Registering Officer to post and affix the same 
on the door of or in some con§.picuous place near to his 
office or dwelling-house, or in some other public place or 
places within the district for which such list is framed. The 
said list shall remain so posted or affixed between the hours 
of seven in the morning and five in the afternoon daifv for 
a period of not less than five weeks. · -

.. Any cl~im by any person_ not included iu the provisional 
nst that his name shall be msertec! therein shall be made 
within twenty-eight days from the date when the list was so 
posted. 

(b) op di·e datum een-en-twi:ntig jaar oud is of daarboven; en 

(c) een Brits onderdaan is, 

zowel .us elke manne'.ike p-ersoon die ingevofge artikel t wee 
van Wet No. 30 van 1924, een Brits onderclaan werd genatn
raliseerd ingevolge Wet No. 4 van 1910, is gerechtigd om 
geregistreerd tc worden ais e en ki-ezer tenzij in beide gevaUen 
hij ni!Ct daartoe gerechtigd is om een van de redenen vermel<f 
in- paragraaf 2 van deze Bijfage. Maar geen persoon is ge
rechtigd om op rneer dan een Jijst geregistreerd· te worden 
of ind_ien op ;meer dan een lijst geregistreerd om in me-e-r dan 
ee(1 ktesafdelmg te stemrnen. · 

DISKWAUFIKATIES VAN KIEZERS. 

2. Geen persoon is gerechti,gd -om a1dus geregistreerd te 
worden indien hij-

(1) te eniger tijd aan moord schuldig be\'ond-en is, ten1:ij hij 
daarvoo·r vorte gratie verkregen heeft; 

(2) te eniger tijd aan een overtreding schuldig bevonden is 
en gestraft is met gevangeni-sstraf zonder alternatief 
van boete .tenzij sedert zutke gevangenisstraf een tijdvak 
van ten minste drie jaar veriopen is v66r de datum van 
d-e aanvang van registraHe of tenzij hij volte gratie ver• 
kregen 'heeft vcor die overtreding. 

DEEL II. 

REOISTRA TIE VAN KIEZERS. 

REOISTRATIEAMBTEN AREN. 

3. Voor het doe! van het opmaken van een algemeen. 
register van kiezers voor de eerste verkiezing van v\!·rkozen 
!eden voor de Vergadering en voor het doe! van gren-shepali ;1g 
van de kiesafdelingen ovcrecnkomstig artikel t w :i. a If v,n 
deze Wet, befast de Admrnistratenr zo s1:oedig mogelik na (( 
afkondiging van deze \Vet bij kennisgevmg in de Koe ran l 
een hehoorHke en geschikte pers-o-on (hierna genu-emd de 
Registratieambtenaar) en beveelt hij hem o m in en voCF dk 
magistraatsdhtrikt van het gebied een alfabetiese voo-rl-opige 
Hjst va11 alle personen o p te maken di·e gekwalificeerd zijn 
om aTs kiezers geregistreerd te wo-rden en die h ◊ n a f id e, 
in zuik dishikt woonachtig zijn. 

Zulke kennisgeving bepaalt de datum van de aanvang vau 
zllfke lijst en de datum van de yo[tooiing daarvan. 

Bij de uitreiking van zulke kennis i;eving doe t de Sekretaris 
v-0or Zui<lwest-Afri-ka een kennisgevfog i-n termen va:1 aan
hangsel (AJ van <leze Bijlage in het Engels, Hollands en Duits 
i-n de K -o er a -n t en in een -0,f meer koeranten in v mlooµ i-n 
zulk distri-kt opnemen of op zulke andere wijze bekend maken 
als hij het geschi-ktst morht achtcn voo-r de doeleinden van 
algemene informatie. . . 

BIEZONDERHEDEN TE WORDEN OPGENOMEN IN 

VOORLOPIOE KIEZERSLIJST. 

4. De Registratieambtenaar ueemt in de gezcgde lijst de 
naam, de woonpJaats, het ambacht, de professie of het be
drijf van elke pers·oon op die bekend is, of up redelike gronden 
door hem gefoofd wordt, gcrechtigd te 1.i·jn om daarin op
genomen te worden. 

VOORLOPIGE LIJST EN KENNISGEVINOEN T E WORDEN 

AANGEPLAKT IN HET OPENBAAR. 

5. (1) Na afloop van de termijn door de voonegde 
kennisgeving bepaald voor de voltooi'ing van de voorzegde 
lijst, is het d-e plic:ht van de Registratieamhtenaar o m dezelve 
te doen aanplakken en ophangen aan de d1eur van o f op een 
in het ·cog vallende plaats bij zijn kanto-or of woanhuis, of op 
een ,of meer andere pubHeke plaatsen in het distrikt waarvoor 
zuike lijst opgemaakt is. De gezegde Jijst aldus d'ageliks a-an
gepiakt of opgehangen t ussen zeven uur in: de morgen en 
vijf uur in de namiddag geduren<le een tijdvak van- ten minste 
vijf wcken. 

Een aanspraak door een persoon niet opgcnomen in de 
v•oorlopige lijst dat zijn naam daarin opgenomen wordt, moet 
binnen acht en twintig dagen na de datum wailron de lijst 
aldus aangeplakt is gemaakt w-orden. · 

(2) If any person during such period as aforesaid wil-
fully tears down, covers over, defaces or obliterates either (2) Indien een persoon gedurende zulk tijdvak als voo-,-
wholly or in part any such list or any such other Jist .. _or zegd een zodani-ge Tijst of een andere zodanige lijst of kennis-
notice as is hereinafter mentioned, he shall be guilty of an geving afs hierna .vermeld, opzettelik geheel of ten dele 
offeuce and Iiabfe on conviction to a fine not exceeding fiftv - · afscheurt, hedekt, uitwi·st of onleesbaar maakt, maakt hij zir:h
pounds. - • schu[dig aan een overtreding en wordt bij schuldighevi-ndfog 

gestraft met cen boete van ten hoogste vijftig pond. 
. ~ . 

(3) There shall be subjoined or annexed to every list (3) Aan elke volg~ns ~eze parag raaf opgehangen lijst 
pos!ed und~r this paragraph a. notice sig~ed by the Registering wordt •een door d-e RegBtraheambtenaar ondertekende ke-nnis-
Off1ccr, which notice shall he m the Engbsh, Dutch and German geving toegevoegd of gehecht, weike k~nnisgeving in het 
languages, and shall be in substance as set forth in Annexme Engers, Hollands ·en D .. !its moet zijn en in hoofiizaak O\'ereea-
(B) to this Schedule. _ komen moet met aanhangsel (B) van deze Bijlage. 
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CLAIMS AND OBJECT!@NS. 

6. (1) The form of claim to be •eij:istered as a voter 
and the form of objection to the name of il:iiy person inserted 
in the· aforesaid list_ shall be annexed to tl11_e notice mentioned 
in the last preceding paragrapa; and shall &e in substance as 
set forth in Annexure (C) hereto, and s!Jalil be signed:-

(i) in _the case of a claim--;-

(a) by the claimant himself, if h~ j§ actualfy resident 
at the time in the territory; 8F 

(b) if the claimant is temporaril}' absent froin the 
territory, by a person resident therein authorized 
by such claimant in writing; 

(ii) in the case of an objection, by the @l~jector himself. 
Every such form of claim or _objection §:hall be signed in 
the presence of one ·witness at least. 

(2) .Any person delivering to the ~legistering Officer 
any :claim to be registered as a voter mij¥ .tender such claim 
in dupHcate and it shall be the duty of tM Registering Officer 
when a claim is so tendered to him, up9fi . satisfying himself 
that the contents of the original and dy_131icate are alike, to 
retain the original and return the dupl!i;iite to the person 
who tendered it to him, having first silflled the same and 
properly dated it.· 

{3) Every claim to be registered as ii ~oter lodged with 
the .Registering Officer shall be open te public inspection 
af the . office or ho~se. of the Rei{iste1_"inft i~ff(cer or at such 
convenient plac_e within the m~g1sten~f ~1.stnct as may be 
publicly notified by ~he • Regist~nn&" OfflC~f between the ho~rs 
of ten in the morning and five .10 the llHernoon, exceptmg 
Sunday, for the period between the last . ~:ay tor sending in 
claims and the day fixed by the Regi§;fering Officer for 
lQdging ob,jections. , 

( 4) It shall be the duty of the R~gistering Officer to 
receive and deal a:s •directed by this. Sch~€1We with all claims 
to be registered as voters whii;:h are lodgeg With him within the 
period prescribed for lodging "claims, wh!!tllet such claims are 
t_ransmitted through the post or delivere~ .. qr sent to him in 
aity other manner. :If a claim lodged Wltli the Registering 
Officer as · aforesaid has been duly si~"!l ed, filled in and 
witnessed and if the registering o_f;'icer !§ satisfied after due 
enquiry, that the claimant is qualified tg Be registered as a 
voter in the division, he shall allow th@ t:Iaim and include 
the name of the claimant in the list qf _allowed claims to 
be framed in accordance with paragrap~ \r. If the cfaim is 
not duly signe!f; · filled in and witnessed, 9f_. if the .Registering 
Officer is not satisfied that the claimant rs so qualified, he 
shall disallow the claim and includ,e the 111Hhe of the claimant 
ln ·the list·· of disaUowed claims to be founed in accordance 
·with · the said paragraph 7. 

REGISTER{NG OFFICER'S DUTY AfTER CLAIMS 
DEALT WITH. 

7. · As soon as possibfe after the flHest day for the 
lodging of claims the Registering Officer §l!iilil frame-

(a). an alphabetical list of air claims sg locfged which have 
been allowed by him; · 

(b) an alphabetical list of all claims Sli! lbdged which have 
been disa!Iowed by · him. 

The last mentioned list sh~ll state _in e11~i~ case the reason 
for the disallowance. The lists menbonecJ HJ (a) and (b) shall 
be, respectively, iii the forms set· forth iih Annexures (D) 
and (E) to this Schedule. 

LISTS OF ALLOWED CLAIMS AJ\!§ DISALLOWED 

CLAIMS TO BE POSTEij UP. 
_8. (1) The Registering Officer shalf E.~use copi~s of the 

alphabetical lists framed under paragra:phh. 1' to be posted or 
affixed in the same place or places ~ @Jfe, the provisional 
list framed by :him was posted or affi~@€l 1 and as dose as 
possible to the said provisionaf list. T~€J§i! three lists shaU, 
until the close of the latest day for lt}dging objections, 
remain so · posted or affixed between th@ ifiours of seven in 
the morning and five in the afternoon @~lily. 

(2) Subj.oined or annexed t? su~ li§t§ posted or affixed 
as aforesaid shall be ~ noti~e signed ~Y ttt~ Registering Of
ficer which shall be wntten m the Enghsq, l~utch and German 
languages and shall be in _substance as set f@flh in Annexure (f} 
to this Schedule, and shall state the deS!fJ'fiiition or name of 
·the Revising Officer appointed, and the €fillle, time and piace 

AA.NSPRAKEN EN BEZW AREN. 

6. (1) De vorm van aanspraak om als een kiezer ge
registreerd te worden en d1e vorm van bezwaar tegen de 
naam van een pers,oon in- d,e V'OOrzegde Jijst opgenomen worden 
gehecht aan de kennisgeving vermeld in de onmiddellik voor
afgaande paragraaf en moeten in hoofdzaak overeenstemmen 
met aanbangsel (C) van deze Bijlage en worden onde rtekend-

(i} in het geval van een aanspraak--
(a) door de aansptaakmaker zelf, indien. hij .te dien 

tijde feitelik woonachtig is in het gebied; of 
.(b) in<lien de aanspraakmaker. tijdelik afwezig is van 

het gebied, door •een persoon woonachlig • aldaar en 
door zulke aanspraakmaker schrittelik gemachtigd; 

(ii) in geval van een bezwaar door i;l·e bezwaarmaker per
soonlik. Elk zulke V'O·rm van aanspraak of bezwaar meet ,mder
tekend wordert in de · tegenwoordi-gheid van· tell. minste een 
getuige. · 

(2) Elke per.,,oon die bij de Registratieambtenaar een aan
spraak indient om als een kiezer geregistreerd te worden kan 
zulke aanspraak in duplikaat aanbieden en de Regisfratieambte
naar is verplicht wanneer een aansp·raak allus aan hem aan
geboden wordt <>m, nactat hij zich vergewist heeft dat de 
i:nhoud van· .het origineel en van, het duplikaat g.elijklui<tend 
zijn, het origineeI te behouden •en bet duplikaat aan de per
soon die het aan hem aangeboden heeft terug te !{even nadat 
hij het eerst getekend en &ehoorlik geda!eerd bee:t. 

(3} Efke aanspraak o m als een kiezer ge-egistreerd te 
worden, bij d;e Re~~stratie ambtenaar in~ed:iend ligt ter. inzai;re 
van het pubhek btJ het kanboor of bms van de Reg1strahe
:tmbtenaar of op zulke andere gedef-elike plaats binnen· ·het 
magistraatsdi·strikt afs bekend gemaakt mocht wo--dea d~r 
de Registratieambtenaar tussen tien uur in de_ morgen e~ ·v1jf 
uur in de namiddag, behafve Zondag-s, gedurende net hJdvak 
tussen de laatste dag voor het indienen van aanspraken tm 
de dag door de· Registratieambtenaar bepaatd voor bet in~ienen 
van b ezwaren . . 

(4) De Registraticambtenaar is verplichtet om alle aan
sprake:i om ais kiezers gere~~streerd te worct:en. welke bij hem 
binnen het voorgeschreven t11dvak voor het md1enen van aan
spraken, · hetzij zulke aanspraken per post aau hem gezonden 
zijn of afgeieverd of hem roegezonden zijn Qp enige andere 
wi,jze, te ontvangen en met hen te handelen z?als voors~rev~n 
bij deze Bijlage. Jndien een aanspraak bij de reg1strahe
ambtenaar als voorze·gd behoorlik ondertekend, ingevuld en 
door g etuigen ge tekend ingcdiend is, en in:lien de registratie
ambtenaar overtuigd is na b:!h00>rUk onderroek, dat de aan
spraakmaker bevoegd j., om als kiezer in de aid•eling · geregi
slreerd t e word·en, Iaat hij de aanspraa'k toe en neemt de 
naam van de aanspraakmaker op b de lijst van' toegelaten aan
sprake:1, te ,~-orden opgemaakt o ve·eenlmmsHi paragraaf z~ven. 
Indien de aanspraak niet behoorlik ondertekend, ingevuld en 
door getuigen ~etekend; is, o-f indlien de registraHeambtena:tr 

· niet o~~rtui&"? 1s dat doe aanspraakmaker aldus bevoegd . 1s, 
dan w11st htJ de aanspraak af en plaatst doe naam. van de 
aanspraakmaker ·· op de lijst van · afgewezen aanspraken, te 
warden-· -opgemaakt· overeenkomstig de gezegde paragraaf 
zeven. 

PUCHT VAN REGTSTRATIEAMBTENAAR NA AA.N• 
SPRAKEN BEHANDELD ZIJN. 

7. Zodra mogelik na de laatste dag voor het indierien van 
aanspraken maakt de registraHeambtenaar op: 

(a) een alfabetiese lijst van alle afdus ingediende aanspraken 
die door hem toegelaten zijn; 

(b) een alfabetiese lijst van alle aldus ingediend!e aanspraken 
die dcor hen afgewe:z;en zij11. · 

De Iaatstvermelde lijst geeft in etk geval ~~ red-en van ~e af
wijzing aan. De in .. (a) en (b) vermelde h1sten rnoeten ~!1 de 
·vormen uiteengezet m aanhangset (D) en (E) van deze 81Jlage 
zijn. 

LIJSTEN VAN TOEOEST ANE AANSPRAKEN EN 
AFO EWEZEN AANSPRAKEN MOETEN OP~ 

GEHANGEN WORDEN. 
8. (1) De registratiearnhtenaar doet kopieen van de in

gevo[ge paragraaf zeven opgemaakte alfabe!iese lijsten op
hangen of aanpfakken op dezelfde plaats of plaatsen als de 
door hem opgemaakte voorlopige lijst opgehangen of aan
gepiakt werd, en ro di::ht mogelik bij de gezegde ll'Oorlopige 
Iijst: Die drie lijsten blijven tot het einde van de laatste dag 
·voor ·het indienen van bezwaren aldus opgehangen of aan-geplakt 
tussen zeven uur tn de morgen en ·vij·f uur in de narnidldag 
van -elke dag. 

(2) Aan elke alzo aangeplakte of opgehangen lijst wordt 
een door de registratieamb!enaar getekende kennisgeving ~oe
gevoegd of ge1techt welke 1.i de Engelse, Hollandse en Durtse 
taal geschreven mo-et zijn en · in hoofdzaak overeenstemt met 
aarrhangsel (F) van _-deze Bijlage en de aanwijzing .?f naam v·an 

·de' aangestelde revi5or vermeld;t en de datum, hJd en plaats 
wanneer en waar de revisor bekend gemaakt heeft dat hij 
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on and at which the Revising Officer has notified that he 
will attend for · the purpose of amending, revising and settling 
the :voters' list for the magisterial district. The said date 
shalJ- not • be ·Iess than fourteen days after the latest day 

· for lc;id~_ing objections f!xed in th~ n?tice mentioned _i~ para
graph ::> (3). The notice shall invite · persons . desmng to 
establish claims or objections to attehf,{ personally or by 
agent .. authorized lhereto in writing, al the time and p\ace 
specified. The notice shall, not less than fourteen days before 
the <late fixed for · the holding of the revision court as herein 
provided, also be published by the Registering Officer in 
the G a z et t e · . and in some newspaper circulating in the 
magisterial district. Such notice shall be published as often 
as the R.egistering Officer may deem necessary. 

(3) The Registering Officer shall · also give notice by 
letter through the post or delivered in ·such other manner 
as he may determine-

(a} to aU persons whose claims have been disallowed by 
him.; 

(b) to all p~rsons who have objected in writing to the 
. right of any · person enrolled on the provisional list 
to be so enrolled, or to the right to be registered 
as a voter of any person whose name has been included 
in the list of claims allowed by the Registering Officer; 

(c) to aU ,persons who have been so objected lo; 
and the Registering Officer shall, in the notice referred to 
in (a) state the fact of and the g rounds for the disallbwance, 
·and shall in the notice referred to in (c) state the ground 
of objection, and shaU in every notice under this sub-paragraph 
state the -date, hour and place fixed for the holding of 
the revision court as hereinafter provided. . 

REGISTERING OFFICER'S DUTY AFTER LISTS O F 

ALLOWED AND OISALLOWED CLAIMS POSTED UP. 

· 9. Thereafter, the Registering Officer shall trame a 
complete alphabetical list, which shall be in substance in the 
form set forth jn Annexure (0) to this Schedule, of all 
persons whose names have been included in the provisional 
li'st or list of aJlowed claims, and shall transmit to the Revising 
Officer appointed as in paragraph 11 is provided, such complete 
alphabetical list, together with a copy of the list of dis
allowed claims and · the original claims and objections lodged 
with or ha11ded in to him . Whether the claims have been allowed 
by him or_ not. 

PRINTED FOR.MS Of CLAIMS AND OBJECTIONS TO 
BE DISTRIBUTED. 

10. The Secretary for South West Africa shall, at a 
sufficient time before the preparation of the provisional' lists 
as aforesaid, cause to be supplied to the Registering Officer 
of every magisterial district an adequate number of printed 
forms of claim and objection, as set forth in Annexure (C) to 
this Schedule; and it shall be the duty of every Registering 

. Officer tci supply ·a· reasonable number of such forms to any 
European resident of the magisterial district who applies tor 
them. 

REVISING OfflCER. 

11 . . The Revising Officer shall be such person as the 
Administrator .may, by notice in the G a z e t t e, appoint. 

DUTY . Of REVlSING OFFICE!{ ON RECEIPT Of LISTS. 

12. On rec~ipt ·of the two lists and of the original claims 
-~d objections the Revis.ing Officer ·shall post copies of the 

· said lists and of the notice referred to in para-graph 8 (2) 
in some . c_onspicuous position at or near the door of Ute 
court ·house of the -magistrate of the district, and at such 
other places therein as he may deem best for purposes ot 
general information. 

PROCEEDING ON HEARING CLAIMS AND OBJECTION~ 

AND SETTLING LISTS. 

13. Upon the day so notified as aforesaia the Revising 
Officer shall attend at the stated place and hold a Court . for 
the revision of the voters' list for the district for which he 
is appointed; . and it shall b e lawful for any person whose 
claim has been disallowed by the Registering Officer, and 
for . every person who has · objected in writing to the rig11t 
of any person inserted in tl:1e said list to be so· inserte~ 
.o r to thci right of any person : claiming to have his name 
registered as a voter to be so regis:tered and for any · p~r~on 
wh(,l _sha!J" be so objected to to · appear before the Rev1smg 
Qfficer, who shall hear him, and, if he thinks fit take evidence 
.~n : 9ath .. 

zitten zaf om d.-1! kiezerslijst voor het magistraatsdistrikt te 
wijzi~en, t_e her~i@fi en vast te stellen. De gezegde datum 
~al. met mmder Qllfl · veerlien dagen• na de laatste dag va,n het 
1nd1enen . van b~iw~ren zijn vastgest eld bij de kennisgeving 
vermcld in paragrn8f vijf (3). De kennisgeving nodigt personen 
die aanspraken ·@.f bezwaren wensen te doen gelden, ·uit o m 
Lr1 persoon of 4Wr een daartoe schriftelik gemachtigde · teo 
tijde en ter _pla{!~@ vermeld te verschijnen. De kennisgeving 
wordt ook met Tfilfider dan veertien dagen v66r de datum vast
gesteTd vo-or de 1.ilH-ng van h et hof van herziening z-oals hierin 
bepaafd door d~ fl?gi3tratieambtenaar_ iii de Ko _er ant _en. in 
een of_ ander n\Sl!Wshlad in omloop m ·het mag1straatsdistrikt 
g~pubhceerd. i Yll<e kennisgeving . W'Ordt .gepi.lbliceerd zo 
d1kwds als de f@~istratieambtenaar nodig . rnocht achten. 

(3) De regi§hatieamotenaar geeft ook kennis per brief 
door de post of Hezorgt op zulke andere wijle als hij mocht 
bPpalen-

fa) a_~n ane f!l!fsonen wier aanspraken door h em afgewezen 
ZIJn; 

(h) aan · alle personen die schriftelik bezwaren in~edi~~d 
heoben t!!i~it bet recht van een op de voorfopige hJsf 
gepiaatst@ persoon om aldus daarop g-eplaatst te zajn 
of tegen H_@t recht van een perso:>n w~ns !)aam opge
nomen f§ ltl de lijst van door de reg1s~raheambten:~ar 
toegefatefl ilimspraken om als k1ezer gereg1streerd te z11n; 

(c) a~n alle pt!i:sonen· tegen wie aldus bezwaren ingediend 
ZlJD; . 

en de registrii,tit!ambtenaar vermeldt in de bij (a) bedoelde 
ken-nisgeving tl@t feit van en, de redenen van afwijzing en 
vermcldt in d~ Bij (c) bedoelde kennisgeving de grond van. 
het bezwaar, \!H vermeldt in elke kennisgeving krachtens deze 
paragraaf dat4m; uur en plaats bepaald voor het houden van 
het hof van ~IH'!iening ioals hierin later bepaald. 

PLICHT VAN REGISTRATIEAMBTENAAR NA OP
HANOINQ VAN LI JS TEN VAN TOEOEST ANE EN 

AFGEWEZE N AANSPRAKEN. 
<> . . Daar~a fnaakt de regh t ratieambtenaar een volledige 

affabehese- hJ§t op welke lijst in hoofdzaak overeen moet 
komen met de \'orm uiteengezet in aanhangsel (0) van deze 
Bijlage . van .,0@ personen wier namen opgenomen zijn in de 
voorlop1ge 1113\ of· lijst van l:oegelaten aanspraken en zendt 
aan· de revi~Qf liangesteld zoals bij paragraaf elf bepa_ald is, 
zulk~_ volledtijf! alfabetiese lijst tezamen met een kop1e van 
de h1st van <lflf ewezen aanspraken en de oorspronkehke aan
spra~en en ~~twaren bij hem ingediend of aan hem .?ver

. hand1&"d het~IJ tle aanspraken door hem toegelaten z11n al 
dan met. 

GEDRUKTE VbRMEN VAN AANSPRAAK EN BEZWAAR 
TE WORDEN VERSPREID. 

10. De §@kretaris voor Zuklwest . Afrika doet een vol
doende tijd \!Mr bet opmaken van de voorlopige lijsten als 
voorzegd ee.n voldoend;e aantal gedrukte vormen \Tan aan
spraak en ~@l\vaar wals voorgeschreveu in Aanhangsel (C) 
van d~ze. 81Jla~~ aan de Registratiea~bten~ar van elk ~ag1st
raatsd1str1kt t@@komen en iedere Reg1stratieambtenaar 1s ver~ 
p!icht om een fedeli-k aantal van zulke vormen aan elke hlanke 
inwoner va11 . hH magrstraatsdistrikt die daarom aanzoek doet 
te verschaff~n, 

REVISOR. 

11. De R@vlsor is zodanige persoon als de Administrateur 
bij kennisg~\'ilig in de K o e r a n t mocht aanstellen. . 

PLICHT VAN REVISOR BIJ ONTVANGST VAN LIJSTEN. 

12. Bif @fitvangst van de twee lijsten e n _ van de originele 
aanspraken ~~ bezwaren ba~ t d e Revisor eks!:mplaren van 
de gezeg-<f.!: hjs ten en de kenmsgeving bedoeld b1J paragraaf 8 
(2) op ee11 rn het oogvallende plaats op of nabij de deur 
van bet hofff@bouw van de maglstraat van bet di3trikt, en op 
zulke and-ef@ plaatsen daarin als hij het geschiktst · mocht 
achten voor tie doeleinden van algemene :-nformatie. 

PROCEDlHU~ BIJ HET VERHOREN VAN AAN$PRAKEN 

EN BEZWAJIBN EN HET VASTSTELLEN_ VAN LIJSTEN. 
. . ' 

13. . 0 1} tie aldus als vuorzegd bekendgeqiaakte <lag moet 
de Rev1sof iliihwez;_-g zijn op de vermelde plaats -en houdt hij 
een hof V(19J tie herzieJ!tng van de kiezerslij~t voor het dis~rikt 
waarvcor ~lj aangesteld is, en het aan emge persoon w1ens 
aa:1spraa'k tffit>r de · Regi3tratieambt-enaar geweigerd i~, en aan 
emge pe~h die een schriftelik bezwaar iieeft mgediend 
tegen het f@eht van een in de lijst opgenomen persoon om 

· aidus opg!!n@rnen te zijn, of tegen het recht van een persoon 
die aanspr11alt maakt om zijn naam als kiezer geregistreerd te 
hebben ?ffi aldus geregistreerd t e zijn, en aan enige _persoon 
tegen w1e l!ltlus bezwaar i-ngediend is veroorloofd om voor de 
Revisor tt Verschij:ien die hem verhoort en, indien. hij nodig 

-acht, getuij@his -0nder ede a fneemt. · 
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POWER.S OF REVISING OFFICER FOR T-~\KINCi 

EVIDENCE. 

14. The Revising Officer may, if he thinks ti{; summon 
before him, and examine on oath, any person wqi')fo, in the 
•i:ourse of such inquiry, he deems it nec.essary to eltamine, or 
·nay summon any person whom he has · reasonab(~ cause t9 
believe is in possession of any document necessijfy tor the 
purpose of · such inquiry to produce such document and may 
impose a fine not exceeding £ 10 on any person dulr §ltmmoned 
who, without lawful cause, refuses or neglects to attend, or 
to produce ans such document aforesaid, or to ,lH§wer any 
question material to such inquiry; and he shall d~t~rmine all 
matters brought before him and revise and amend fije voters' 
iist according to law. The Revising Officer may ilfljourn his 
sitting from time to time. The Revising Officer shah transmit 
any such fine as is paid to him to a Receiver of Rev~m1e, 
and shall certify under his hand particulars of any §uch fi:1r~ 
not so paid to the magistrate of the district in tVhich the 
Court of Revision is held, who shall thereupon r\!fi6ver such 
fines as if they were fines imposed in the court qf any such 
magistrate. 

PERSON WHOSf. CLAIM. DiSALl~O\VA'WED MU~'f PROVE 
HIS QUAUFICA TICHi . 

. 15. Every person whose claim . has been disl\llowed by 
the Regjstering Officer, shall be bound to prove hi§ qualifica
tion · fo the satisfaction of the Revising Officer; l\fitl should 
he not appear either in person or by an agent speci:i!fr author
ized in 'Nriting, then the claim of such person shall be flismissed 

WJ-IEN OBJECTOR OR PERSON OBJECTEO l'D DOE~ 

NOT APPEAR 

16. If a person who has lodged a written obje~{ion with 
lte Registering· Officer shalf not, either in person {fr by a n 

-agent specially authorized ia writing, appear to rp.§.ke good 
his objection, then such objection shall, without .fequiring 
any appearance or proof on foe part of the persoq objected 
to, be, dismissed. If such objector appears, and if t~e oerson 
oi:Jjectecl to does not appear, in person, then, in cas~ the ob
jector or his agent (if he has appeared by an age~l) makes 
Qath that to the belief of tlie deponent such g!'trund ot · 
objection docs really exist, then the Revising Offi€er may, 
after forthwith inquiring into the grounds of su~!J belief, 
eithe:r at once allow the objcctioll or dismiss it, or ,;lake such 
iurther enquiry on a subseqncnt day as appears j4~t, giving 
in every case 11f a further enquiry notice to the p~fson oh
jected to of th( date and place when such r nq11ir3' will hr 
held. . 

COSTS. 

17. It shali be lawful for the R~vising Officer, ~hould it 
ap~eai: to him ~itting .so to do, to adjudge to a,1{ person 
obJectmg or obiected to such reasonable costs ag~inst thr. 
adverse party as such Revising Officer may tax a1 jf! allow, 
and such costs shall be recoverable in the couft of the 
magistrate of the district in which the revision i,i held in 
like manner as costs in a civiJ action in such court ~n pro
duction to such court of the taxed biif of costs certif/F! under 
:the hand of the Revising Officer. 

FURTHER DUTIES AND POWERS Of REVli! NCi 

OfFiCER. 
is: The Revising Officer shall, in revising the voters' 

lists in addition to the powers conferred on him by thi preced
ing paragraphs of this Schedule, perform the duties ;itid have 
the powers following:-· · 

(l) H.e shall remove the name of every person, whether 
objected to or not, who he is satisfied is not fjuaiified 
or is disqualitied under this Schedule from being \'ep-istcr
ed as a voter: Provided that before removing ft0m a 

. list the name of any such person the Revising Officer 
shall cause fourteen days' notice of the pr61losal to 
remove the name and the reasons thereof to rJ!! given 
to him personally or ieft in writing at the adeli·e:;s ot 
such person as given on the said list. 

.(2) He shall remove the name of every person, ivhether 
objected to or ·not, who is proved to him to he dead. 

(3) Before proceeding with an enquiry into th ~ _t alidity 
of any objection he may call upon the person o,tijecting 
to furnish security for the payment of any. co,§ts that 
he may be adjudged to pay. 

PERSONS WHOSE NAMES APPEAR ON . NI.ORF: T HA;'i 
ONE LIST OF VOTERS. 

5EVOEODHEDEN VAN REVISOR OM GETUIOENIS AF 
TE NEMEN. 

14. De Revisor kan indien hij zulks goed acht enige per
soon, die hij in de ~o-op van zulk onderioe-k nodig acht te 
ondervragen, voor hem dagvaard,en en 011der ede ondervrage~ 
of hij kan enige persoon die hij op redelike grond gelooft in 
bezit te zrj11 van een dokumeat vereist voor bet doer varr zulk 
onderzoek dagvaard'en om zulk dokument ove·r te leggen en 
ka.'1 ·een b(!ete oplegg:en van tell' hoog~!e tien pond aan t;en 
persoon dte behoorlik gedag,•aard· z11nde zonder welt1~e 
redenen weigerl of verzuimt te verschijnen of een zodamg 
dokument als voorzegd ,over te leggen, of op een vraag te 
antwoorden die van belang ias bij zulk onder,mek, en hij 
beslist alk 7_aken die voor hem gebracht worden, en herziet 
en wijzilrt <le lijst van kiezers overeenkoms,tig- de wet. De 
Revisor hn zijn zirting van tijd tot tijd verd'age1r. De Revisor 
zendt al :mike boeten, als aan hem betaald- word1en, naar ccn 
'.lnivanger \·an inkomsten en certificeert onde; zijn handte~ 
kening b}ezonderheden van, al zulke boeten, niet aldus betaald, 
aan de magistraat ·van het di'Strikt waarin het hof van herziening · 
gehouden wordt en de magistraat v'Ordert daarnp zulke hoeten 
in alsot zij b-0cten waren, opgeleg<I in het h of van ~en zodanigc 
magistraat. 
PERSOON WIENS AANSPRAAK OEWEIOERD lS MOET 

ZIJN KWALIFIKATIE BEWIJZEN. 
15. Eli-:e persoon wiens aanspraak geweigerd is door de 

Reviso;- is verplicht zijn kwalifikatie te b ewijzen ten genoegen, 
van de Revisor, en indien hij niet verschijnt helzij persoonlik 
of door cen spedale in geschrifte gemachtigde vertegen
woordiger da:1 wordt de aanspraak van zulke .rersoon van. de 
hand gewezen. 
W ANNEER BEZWAARMAKER Of PERSOON TEOEN WIE 

BEZWAAR OEM.AAKT IS NIET VERSCH.IJNT. 
16. Imffen een pcrsoon die ee!J bezwaar in geschrifte bij 

de Registrat ieambtenaar in<Tediend heeft, nief persoonlik of 
door een spcciaal in gesc:hrifte gemachtigde vertegenwoordiger 
vcrsc:hijnt om zijn bezwaar te staven dan· wo;ct,t zulk bezwaar 
zonder no-0dzakeiik'heid van verschijning of bewijs van de kant 
van de r,ersoon tege11 wie bezwaar gemaakt werd, van.de hand 
gewezen. Indien zulkc be1..waarmaker ven;chijnt ea intlie11 d:e 
persoon tegen wie bezwaar gemaakt is . niet persoonlik ver
schijnt dan, i ngc,a! de bezwaarmaker of zijn vertegenwoor
diger, {indica hij door een vertegenwoordiger verschenen 
is), een eed aflegt dat naar _het geloof van de eedaflegg:1:r 
zulke g rend van b ez,;:aar werkclik &cstaai kan d.;: Revisor, 11a 
onmiddel!ik ond'erzo,~k te doen naar de gromien van :rnlk gelo:of, 
hetzij dadeiik het bezwaar toestaan of hehelve van de hand 
wijzcn of zu!k vcrder onderzcek instellen op een latere datum 
als billik mocht ~chijnen, in elk geval van zu1k verder onder
zcek kenni,g::,·cn<le aan de perso[}n tegen wie bezwaar inge
diend is v;m de• datum en pfaats waar zulk onderzoek geh,011cie11J 
zat wnrdcn. 

KOSTEN. 
17. De Revi~.-0r is bevoegd, wanneer het hem goed toe• 

schijnt zulks tc doen, de bezwaarmakend'e persoon of de per
s,oon tegen wi•e bezwaar gemaakt is, zulke redelike kostett · 
tegen de andere parlij toe le wijzen als zulke Revisor takseren 
·en toestaan mocht en zulke kosten zijn invorderbaar in het 
bot van <le Magi3traat van h et distrikt waarin de herziening 
gehouden is op dezeifde wijze als kosten it1 een civiele aktie 
in zu!k hof na overieggino aan zulk hof van de getakseerde 
lwsi.erektning gecertificeerct door de handtekening van de 
Rcvisor. · 

Vf.RDERE PLICI-lTEN EN BEVOEGl}HEDEN VAN 
REV!SOR. 

18. De R.evisor vervu1t bij de hcrziening van de lijsten van 
kiezcrs boven en beha!ve de bevoegdheden aan hem verleend 
bij de voorafgaande paragrnfen van deze Bijlage de volo-ende 
plichten en heeft de volgende bevoecrd•heden :- "' 

(l) Hij sch rapt de naam van elke" persooa, hetzij oezwaar 
is ingediend of nict, omtrent wie hij zich vergewist heeft 
dat hij niet gekwalificcerd is o f gediskwalific~erd · is 
ingevolgc deze Bijlage, om als een kiezer _geregistreerd
te zijn: Met dien verstande dat voo•rdat de Revisor de · 
r.aam vun zulk een persoon nit de lijst schrapt, hij 
veerHen dagen voorafgaande kennisgeving van zijn ·voor- · 
nemen om de naam te schranpen en de redenen daanroor 
aa:1 zulke r.ersoon hetzij perso.::inlik · of in geschrifte af
geieverd b1J hct· adres van zulke persoon zoals aa?1ge
geven h de gezegde lij;t, doet toekomen . 

(7) Hij schrapt de I1aam van el!<e persoon, hetzij bezwaar 
is in!?;edirnd of nid, van wie aan hem bewezen wordlt 
<lat h1j overleden. is. 

(3) \T66r het instellen van :een onderzoek naar de geldig
heid van een bezwaar kan hij van de bezwaarmakende · 
persoon verlangen om seku.riteit te stellen voor de 
octaling van kosten waariu hij veroordeeld mocht 
w-orden. 

19. No person shall ·he registered in more thail onr 
electoral .division or magisterial district. Whenever it' ilpr,ears 

PERSONEN WIER NAMEN VOORKOMEN OP ME ER DA . .N 
EEN LIJST VAN KIEZERS. 

19. Geen pernoon \\Ordt in mecr dan een kiesafdeJinO' of 
magi~ti-aatsciislrikt gercgistreerd. Wanneer het aan d~ S;kre-
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to the Secretary for South. West Africa that any person is 
registered in more than one electoral division or mao,isterial 
district he shall cause ir.·quiry to be made, and sha!I detennine 
in which electoral division or district such 1,erson was in 
fact residing at the date of the commencement of the reo-istra
tion of voters and shall cause the name of such pers~n to 
be removed from the list of voters of every electoral division 
or district in whic!1 it appears other than ,hat of the electoral 
division or district in which he ,ms i!J fact residing at th<~ 
said date. 

REViSJNG OfflCER !YlAY STATE CASE FOK Oi-'!N!ON 

Of A jUDOE lN CtfAMBER~-

2U. lf the nature of any daim or objection is sm:h that 
th<: Revising Officer is doubtful regarding the decision proper 
to be given upon it, it shaU be cornpdent tor him to draw 
up a statement or facts, and such statement sha!l be signed 
by such Revising Officer in attestion of its correctness, and 
be transmitted by him to the Registrar ot the High Court 
of South West Africa to be laid before the Judge of the 
High Coart in Chambers. The l{evising Officer shali in like 
manner state a case for the decision of the Judge or the 
Higi: Court in Chamber,; at the request of any of the partie~ 
in ::ny ciairn or objection, and such cast when so stated 
shall b~ ,ii;rned b.Y the party at whose n:quest it is stated, 
as well as by the Revising Officer. 

Pl{OCEDURE [J\i SUCH CASES. 

:n. Such Judge may, should the statement appear to 
him defective call for further information from tht: Revising 
Officer who transmitted it, and shall give such a decision as 
to him appears right and proper; the decision of such Judge 
shall be Tina[ :wet conclusive, and not subject to any right 
of appeal or revisi:m. and every regiskr of voters affected 
by such decision sha:J be amended accordini!y. 

i'ROCEuUl{E BY REVISJNG OfflCEK 

"2.2. The Revising Officer shall, in ail matters connected 
with the revision of the voters' list, give his decision in 
open court and ~hall \•,rite his initials against every name 
struck ottt by him or added by him to any list and again:st 
rvcry part or :my list in which any material mistake has 
been corrt'cted or material omission supplied and shall sign 
his nam<c to every page of the list so settled, and shall then 
write or cause to b<: written at the foot of one of each 
list a ctrtificate that the same has been revised and is correct 
arid· shall datt and sign such certificate. 

FINAL LISTS. 

23. ( 1) The lists so settled, certified, dated and signed 
as aforesaid shall be the complete final register of \'Oters 
and shall be forwarded by the Revising Officer to the Secretary 
for South West Africa. 

(2) As soon as the electoral divisions have been delimited 
under section t w e I v e of this Act, ihe said Secretary shall 
cause to be made from the said final register, a roll of voters 
for each electoral division as so delimited. Every such roll 
shall be in the form set forth in Annexure (H) to this Schedule, 
and shall for the. purposes of Part III. of this Schedule be 
the voters' roll for the electoral division concerned. 

24. There shall be a registration of voters in every 
clcdoral division commenced not later -than two years after 
the. date of commencement of the first general registration 
under this Schedule. and thereafter there shalI be an annual 
registration commenced not later than the last day of August 
in each year. · · 

FRMMNO OF LISTS AT SUBSEQUENT REGISTRATION 

OF VOTERS. 

"2.5. (1} It shall be the duty of the Registering Officer 
in framing the provisional list of voters at any registration 
of voters after the first registration made under this part 
of this Schedule to insert therein-

{al the names ol all pers.ons on the existing roll qt voters 
for each electoral division, except the name of such 
persons as on the day upon which the registration ot 
voters commences, to the best of his knowledge and 
belief-

(D are dead; 

(ii) do not reside in the said division; · 

(iii} are subject fo any disqualification; 

tari~ voor ?u\~_west Afrika toeschijnt dat een persoon ge
r~g1s.treerd 1_s_y1 meer dan een kiesafdeling of magistraats
d1st~1kt laat 'hlJ N~vraag doen en bepaalt in welke kie,afdeling 
of 111 •• welk dl§.-nkt zulke persoon werkelik woonachtig was . 
ten t1J~~ van 9:e aanvang van de registratie van kie:zers, en 
doet ~lJ de n4t1m van zulke personen schrappen uit de Iijst 
van k1ezers Vf!)\ elke kiesafdeling of elk distrikt waarin hij 
v?or½o~L bel14!ve ?fe van df: kiesafde!ing of het distrikt 
,\•aann- ,111 te d1en t11de werkellk woonachtig was. 

H.EVISOR KA!~ ZAAK OPSTELLEN VOOR. BESLISS!NG 

V.\~ EE.'1 RECrffER lN KAMERA. 

_ 20. Indie'.i ,~e aard' van eeu aanspraak of bezwaar z·odanig 
1s dat de Rev1~!::Jr twij!elt omtrent de juiste beslissing daarom
tr~nt te wor<lett gegeven, is hij bevoegd een opgave van de 
fe1ten op _ie st1,Hen en zulke opgave -,vordt ondertekend door 
zu1ke Rev1sor tt,l; 1?ewijze van de juistheid van dezelve en door 
hem naar de ½::1fher van het Hoge Hof van Zuidwest Afrika 
gezon<len om ?)Ill de Rechter vai:i het Hoge Hof in Kamera 
~o,orgel7f<l t:, tor?e1!. p~ Rev1sor stelt op dezelfde wijze 
~e.t~ 2:aai. op •:l•X ae oeslissrng van de Rechter van het Hoge 
rioi m Kameqt,?P het verzoek van een van de beide partijen 
in een ,aanspr~aK of bezvn.ar en zulke zaak wordt wan·neer 
~~?as opges~elq:_ on~crtel{end door de partij op \viens verzoek 
n11 opgestela \1:nd a1smede. door de "Revisor. 

PROCEDURE IN ?J)LKE ZAKEN. 

. , __ 21. ,wam(f t !'. de opg:ave aan_ rnlke Rechter gebr~kkig toe
s~h11nt, kan hq ,.verdere 1aformatte verlangea van de Revisor, 
~1e ~em 2!?,~d, · )~n geeft zulk een. b~slissing als aan hem juist 
-2 oehoomk :Ytorkom;; de be;hs~lllg van zulke Recht er is 
f1,1a31l e~ ~fdce,_1d en met. oodernev1g aa•n een rerht van appeJ 
o~ ·~erz1emng _ ~11 elk register van kiezers door zulk een• b~> 
sl1ssmg geraa~f wordt dienovereenkomstig verbererd'. .: 

PROCEDURE i)OOR REVIS0R TE WORDEN OEVOLGD. 

~2 .. De R~v.isor -~eeft i,n atle zaken in verband met de 
hei:z1emn~ v~.\l_,; de hist van ki·ezers zijn. be~lissing in open 
hof en zet '-•.l'; paraaf nevens elke naam aoor hem uitge
schrapt van of ,door he~ toegevoegd aan een Hjst, en n·evens 
elk ge~eelte v~n een ltJst waan1n een font van belano- ver
b_~terd 1s ;f ee:,i uiltfating van belang ingevoegd is, en hij zei 
~1.Jn hand,ek_~l}!ng op e_l~~ bladz!i van de aldus vastgestelde 
hJst l:11 sc:hnH1 ,,een ~_emf1kaat. of doet hetzelve schrijven aar. 
het emde van -~.!h hJst, dat dezt;l~e herzien is en ju ist is en, 
dateert en ongei-tekent zulk certLhkaat. 

FINALE LIJSTEN. 

. · 23. (1) qe_ aldus als voorzegd vastgesteld~ gecertificeerd~ 
~idateerd~ en ,ondertekende Iijsteit zij_n het volledige finale 
k_ezersr.eg1ster en_ wor<len door de Rev1sor naar de Sekretaris 
van Zt11dwest Afnka gezonden. 

. _(2) Zodra . de grenzen van de kies~.fdelingen ingevolge 
arhkel t,wa_ait.,an deze ~_et.bepaa\d z1Jn, doe_t de gezegde 
Sekretans u1t J,et. gezeg~e lma1e register een ktezerslijst op
~!lken V•<:°r erk~, k!~safdehng_ waar~an de gren:zen aldus bepaalq. 
ZIJ!7- Elke zul~,~ hJst moet m d~- 111 Aanhangsel (H) van dez,'. · 
B11lage IJioorgit~hreven vorm z1Jn en is de kiezerslijst voor 
de hetrokken · 1uesafdeHng voor de do,eleinden van Deel III 
van deze Bijlaje. 

. 24. Er ~·intlt een registratie van kiezers in eike kiesafdC-:. 
1mg plaats met later te warden aangevangen dan twee jaar na 
~e datum van a~nvang van de eerste algemen,e registratie 
mge~o,ge de:ze, B11lage en daarna vindt er een jaarlikse regi
stratie plaats rilet l~ter te worden aangevangen dan de laatste 
dag van Augu~fos m elk jaar. 

HET OPi\ti\KEN VAN LIJSTEN BIJ VOLOENDE 

REGISTRATIE VAN KIEZERS. 

25. (1) If6 Regis!ratie_~motenaar_ is vefT'.I_icht bij het op
maken_ van de morloprge hist van k1ezers b1J een reo-istralie 
van k1ezers na,;9e eerste :egistratie uitgevoerd lngevoige <lit 
deet van deze B11lage, daann op te nemen-

(a) de nam~~ van alle personen op de bestaancte kiezerslijst 
voor el~~ klesafdelin~ voorkomende behalve de namen 
van 21;1.Ikt personen die op d.e dag waarop de registratie 

. van k1ezrrs aanvangt naar z1jn beste weten en gefoof-

(i) overfed en zijn; 

(ii) niet in de gezegde afdeling woonachtig zijn; 

(iii) 01:d#rhevig zijn aari een disk\.\'alifikatie; 



_____________ ...;,... __ E;,:;~=tr=·a::::!:>::.:rdi:::::·;:n:;ar:.:!y~O:::,:f:;fi:::c1:,::· a'..:-1..:G::;::azeffe, 17th · August 1925. 2182 

(b) the names of all pers~ns n_ot on t!t~ existing roll of 
v_oters who, to. ~he sattsfaction o_f t!te Registering Of
ficer, are quahf1ecf . to have their !lames inserted on 
the rolf of voters for_ such elector-;}\ division. 

(2) Save as in sub-paragraph .J:1) of this para~raph pro• 
vided; all the provisions hereinbefore. cont4ined in this Schedule 
in relation to the preparp.tion and revisio11 of lists of voters, 
the certifying and signing ?! the same a_lld the preparation 
of voters rolls shaH mu tat! s m_ u ta ':1 cl!§ app[y in respect 
of every such subsequent registration of \'~\ers for the severa! 
electoral divisions as delimited under ~l'!etion t w e Iv e ot 
this Act. The annc~xed forms shalf be appf§j'Jriateiy altered for 
the preparation and revision of voters' li~l§ and the making 
of a voters' roli for an electoral divisioq (it aiw such suh-
sequent registration. · 

POWER OF REGISTERING OFFICER TO DEMAND IN
FORMATION CONCERNING VOTERS f-ROM OFFICIAL~ 

26. In the performance of . his dut1 every· Registering 
Officer shall have the .power and 1s hereby feauired to demand 
any information necessary to enable him tQ iuentitv any person 
or to ascertain the residence of any pel'§on or· whether he 
is dead or whether he is qualified or tlisqualified to be 
registered or enrolled as a vo~er. Any p@rson who will'ully 
omits or refuses or unreasonably delay~ . to give such in
formation as he possesses and as ~e is asked by any 
.Registering Officer to give shall be gmltx df an offence and 
liable on conviction to a fine not exceeornit tq1 pounds. 

PENAL TIES. 

27. ff a.ny Registering or Revising Otficer, or any officer 
employed in connectio~ with the reg:isJr:fition of voters is 

· o-uilty of any wilful misfeasance or w1l!tl1 ilegligence, either 
h commission or omission in co11t!·avcnhf1H of the provisions 
of this Schedule, or any regulations or instructions given 
thereunder, he shall ·1,e guilty of an offenee and liable 11pon 
conviction to a fine not exceeding fifty j16lmds. 

O FFENCES BY OFFICERS EMPLOYED'f?<j REOISTRAT!ON 
Of VOTERS. 

28. If, in the opinion of the Secret[!!'!. for South West 
Africa, any Registering ·Officer or Revi~h{g Officer or am· 
other · officer employed in connection with the registratioi, 
of voters has been guilty of any wilful · aQt br default contrary 
to the provisions of this Schedule <?r any regulations made 
or instructions given thereunder, tne S~eretary tor South 
West Africa may by \vriting under his hang; after calling upon 
any such officer to furnish any exp[am\lion he may think 
fit personally or in writing, and after C§!'isidering such ex· 
planation, advise the Administrator to de€iare forfeited under 
this paragraph the whole or any portion g·r the remuneration 
payable to suf:h officer for services perfqflfl¢d under the pro
visions of this Schedule, and the Adm1m§lrator may there
upon declare the whole or part of such remuneration forfeited. 

PENALTY FOR FALSE STATEMEN'{'5 !N CLAIMS. 

29. Every person who makes . any false statement of 
~ct in any claim sent in by him to the ~egistering Officer 
:b be registered as a voter, knowing s1;1Jb statement to be 
false, shall be guilty of an offence and. lE\.ble, on conviction, 
to a fine not exceeding £ 100, o_r to llflprisonment without 
the option of a fine for a period not exceeding twelve 
months. 

OFFENCES RELATING TO PROCURfNO REGISTRATION. 

30. Every person who by himself 9!' any other person 
instigates, procures or attempts to pr0CJ!f@ or take part in 
procuring the registration-.,. 

(i) of himself or any other person---

(a) as a voter in or for ~ore than one magisterial 
district at the first registratioq m· in or for more 
than one electoral division at any subsequent regis
tration; or 

(b) as a voter more than once in the same magisteriai 
district at the first registration @f more than once 
in the same electoral division al any subsequent 
registration; or · 

(c) knowing _that he o! such other ~l;rson is disqualified 
under this Schedme for such r-@~istration; 

(ii) of a fictitious person; 

,hall be ,guilty of an offence and iiable OH . con.viclion to 'the 
penalties prescribed by law for fraud. · 

(b) d-e namen van alie perso,nen niet op de bestaande kiez;ers
Ujst voorkorriende die ten geno,egen van de Registratie
ambtenaar gekwa!ificeerd zijn om in111 namen, opgenomen 
te doen hebben in de kiezerslijsl voor zulke kiesafdeling. 

(2) Behalvc mats in sub-artikel (1) van deze paragraat 
bepaald zijn alle bepalingen hierboven i-n deze Bijlage vervat 
met betrekking t-ot het opmaken en h·erzien van lij;;ten van 
kiezers, h et certificeren en ond-ertekenen van dezel.ve, en 
het opmakcn van kiezcrslijsteu m 11 t a tis m ·utan dis van 
toepassing ten opzichtc van eike 1Jodanige v-olgende registratie 
van kie?,ers voor de onders·cheid'ene kiesafdeli.ngen waarvan 
de grenzen bepaa!d zijn ingevolge artikel t wa a 1 f van deze 
Wet De aange'hechte vormen worden dienovereenkomstig 
gewijzigd voor het o pmaken en herzien van Iijsten van kieze-rs 
en 1het opmaken van een kiezerslijst vor)r e-:·n kie;.afdelin'g 
bij een zodanige volgende regisfratie . 

REVOEGDHEID VAN REOISTRATlEA.MBTEN AAR Ol'v'I. 
!NfO RMATIE TE VRAGEN V AN BEAMBTEN 

BETREFFENDE KIEZERS. 
26. Bij de vervulling van zijn pUchten heeft elke Re

gistratieambtenaar de bevoegdheid om, en wordt van hem 
bij deze ver[angd, de nodige info·rmatie te vergen om hem in 
staat te stellen een persoon te id·entificeren, of om de woon~ 
piaais van een persoon uit te vinde111, of of hij overleden i$; 
o-f of hij gekwalificeerd of gediskwa!ificeerd is om geregi
streerd of als een kiezer op de lijs1: geplaatst te warden. Hij 
die opzettelik verzuimt of weigert of onredelik vertraagt zulke 
informatie te geven ais hij bezit en als hij door een Registra
tieambtenaar aan~evraagd wordt t~ geven .maak_t i!ch sclruldig 
·aan een overtredrng ·en wor_dt b11 schuhligbevmdm.g gestraft 
met een boete van ten hoogste tien pond. , 

STRAfFEN. 

27: lndien een Registratieambte1iaar of Revisor of een 
beambte dienst doende in verband met de registratie van, 
ldezers . zich scln1Mig maakt aan een opzettetik vergrijp of 
opzettelike nalatigheid, hetzij in het handelen ,of ir. het nalaten 
in st_rijd met de bepalingen 'van deze Bijlage of eniige r~ulati-cs 
of mstrukhes ingevolge d-ezelve gegeveli, maakt h1j . zich, 
schuldig aan ecn o vertreding en wordt hij bij schuldigbevin
ding gestraft met een boete van ten hoo·gste vijftig pond. 
OVERTREDINGEN . DOOR BEAMBTEN. DIENST DO ENDE 

BIJ DE REGlSTRATIE VAN KIEZERS. 
28. Indien naar het oordeei van dee Sekreiari,s voor Zuid, 

• west . Afrika cen Registratieamhtenaar -of Revisor of een 
andere beambte dienst doende ~n verban<l met de registratie 
van ki.ezers zi'::h schul<lig gemaakt heeft aan een · opzettelike' 
handeiing of nalatigl1eid in str:jj met de bepalingen van deze 
Bijlage of regulaties o f instrukties ingevo~e deze!ve gegeven 
k~n de Se~ret_aris v-oor ~~idwest Afrika m geschrifte ond'er 
z11n hantite.:emng nadat hiJ van zulke beambte verlangd heeft 
aan hem zulke uitlegging als hij goed mocht achten, hetzij 
persoonlik of in geschrifte te verschaffen en nadat hiJ zulke 
uitleggk1g overwogen heeft, aan de Administrateur aanbevelen 
om ingevoJge deze paragraaf de gehele- be:wldigino-· of een 
gedeelte daarvan betaalbaar aan zulke beambte voor° verrichte 
diensten krachtens de bepaiinge!l van d'eze Bijlage verbeurd 
te ~e~klaren en de Adminh,trateur kan daaro,p de gehele be
rold1gmg of een gedeelte daarvan verbeurd . verklaren. 

STRAF VOOR VALSE OPGAVEN IN AANSPRAKEN. 

29. Hij die een vaTse opgave van feiten doet in ee11, aan
spraak door he~ bij de Regtstratieambtenau ingediend oin 
als een kiezer geregtstreed· te worden welbewust d·at zulke 
opgave vais is maakt zich schuldig aan een oyertreding en- · 
wordt bij schuldigbevinding gestraft met een boete van ten 
hoogste honderd pond of met gevangenisstraf zonder al'ternatief 
van boete van ten hoogste twaa:If maanden. 

OVERTREDINOEN IN VERBAND MET DE BEWERK
STELLIGING VAN REGISTRA TIE. 

30. Hij rue hetzij zelf de registratie bewerkstelligt of 
poogt te bewerkstelligen of dee! neemt aan of een andere per
soon aanzet tot de bewerkstelliging van de registratie-

(i) van hemzelf of -een · andere persooa-
( a) ars een kiezer in of voor mee~ dan een magistraats

distrikt bij de eerste registratie of in of voor meer· 
dan een kiesafdeling, bij een ·volgende· regisfratie, of 

(b) als een kiezer meer dan eens in hetzelfde magi
straatsdistrikt bij de eerste registratie of meer dan 
eens i:n dezelfde kiesafdeling bij een volgende regi
stratie, of : 

(c) welbewust dat hij of zulke andere persoo•n ge
<lrskwalificeerd is voor zulke registratie ingevofge 
deze Bijlage; 

(ii) van een fiktieve persoon; 
maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij schuldig
bevi:nding gestraft met de straffen bij de wet . voorgesclueven 
voor bedrog. 
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VOTERS' LIST NOT INVALIDATED BY REASON OF 
CERTAIN OMISSIONS. 

31. No voters' list shall be invalidated by .. reason that 
it shall not have been affixed in every place ·and for the 
full time hereinbefore required, but nothing herein contained 
shall · be construed as exempting the Registering Officer or 
other p~rsons charged with the duty of publishing such list 
as aforesaid Jrom the penalties prescribed for his neglect or 
wilful default. 

W RITTEN AUTHORIZATIONS NOT ·uABLE TO STAMP 
DUTY. 

32. Anything to the contrary notwithstanding in any law 
rdating to stamp duties, no stamp duties . sh~ll b~ cha:~ed 
upon any declaration made or any a1;1t_honza!10n . m _ wnt111g 
issued for the purposes of any prov1s~o!1 of _this Sche~ule 
· relating to registration of voters or rev1s1on of voters' hsts . 

RECTJFICA TION OF OMISSIONS. 

33. Ji, through any accident, anJtl(in?" required . ~y law 
b bt· llone in the preparation, transm1ss10(l _ or rev1s1on ot 
a11v voters' list or· the making of a voters' .-oil for any electoral 
<li{ision is o mitted to be done, the Administrator mar. order 
such stens to be taken as may be necessary t o rectify any 
such omission, and he may from time to time alter any ,pro
vision he;cinbefore contained except of paragraphs 1 and 2 
or any fonn herdo annexed in such manner as . f!iay . be 
necessary for {he better carrying out of the prov1s1ons of 
this Schedule. 

PAR T Ill. 

ELECTJOi-./ OF MEMBERS OF TME LEOJSLATIVE 
ASSEr-\BL Y. 

34. Part l I. of this Schedule shall apply to alf . elections 
of eiecfr>'e member$ ·of the Legislat ive Assembly constituted 
under this Act, and any election of an dective meml_)er ot 
such · Assembly shail take place in the manner heremaft-er 
prescribed. · 

NOMfNATION Of. CANDIDATES FOH TJ-IE LEGISLATIVE 
ASSE.MBL Y · AND PROCEEDINGS TI-IEREUPON. 

35. (1) Upon a day named in a notice_ by the Adminis
tra~or the person appointed by the Adm1~1strato1: in tha~ 
behalf (hereinafter referred to as the Returnmg Officer) shah 
ho'.d at a place sfakd in the said n<?tice a public court _for 
i:h•~ nomination of persons proposea as_- members . of t he 
.Assemblv for the electoral division nient1011ed therem; and 
every such person shall be nominated by some enrolled voter 
for such division and such nomination shall be seconded by 
some other such voter. 

(2) Whenever it happens that only one person is nominated 
as aforesaid, then · the person so nominated shall be declare_d 
to be duly elected, but in case more than one person 1s 
so nominated then the Returning Officer shall announce the 
date fixed bv the Administrator upon which a poll shail be 
taken for the· election of a member of the electoraI division 
concerned, and the poll shall take place accordingly, and ~hall 
commence at ejght o'clock in the morning and close . at eight 
o'clock in the evening. The Returning Officer shall -~orth,".ith 
give public notice of such date in some newspap~r c1rculatrng 
within the electoral division, and at such consp1c~~us I_)la_ce~ 
in such division as he may deem l)ecessary for g1v111g mfor
mation of such polling . . 

(3) Before the close of the sitting of the nomination court 
the Returning Officer shall require of every person nominated 
as aforesaid that he deposit forthwith a sum of fi~y pounds, 
or give such security for the said sum as the Returnmg Officer 
may deem sufficient. 

( 4) If a poll takc::s place and the tota~ num~er . of votes 
received thereat by any unsuccessful candidate 1s less than 
one-fi fth of the number of votes received by the successful
candidate the sum so deposited or security so given shall be 
forfeited or enforced (as the case. may be) and the- money 
thereby received or recovered shalf be paid into the T erritory 
Revenue fund · formed under this Act. 

LlJST VAN ~!§iERS NIET ONOELDIG OM REDEN VAN 
ZEKER.E VERZUIMEN. 

31. Geen kffz-erslijst is ongeldig omdat hij niet aange
plakt is in elke FI~ats en voor de voile tijd 2!0als hierintevoren 
verdst, maar g~~fi bepaling hierln vervat heeft de bedoeling 
om de Registtf!fieambi;enaar of andere personen belast met 
de ptkht van flirt publiceren van zulke lijst als voorzegd te 
vrijwaren ~egel] t:l_:e ·. v-0~,rgeschreven !jtraffen voor zijn verzuim 
of opzettelrke rrnlahghe1d. 

SCHRIFTELIKf VOLMACHTEN N IET ONDERHEVIG AAN 
ZEGELRECHT. 

. . 32. Niettegt,!Maande een of andere wet op zegelrechten 
z11n 1g eer1 zegefi=t:thten betaalbaar op een verklafing gemaakt 
of een sc!hriftE!fi:k:e volmacht uitgereikt voor de doeleinden 
van een bepafrn&' van deze Bijlag e in verband met d'e reg istratie 
van kiezers of !ierziening van kiezerslijsten. 

f-iERSTEL VAN VE RZUIMEN. 

33. Indicn i ::<n gevofge van toeval iets dat volgens de 
wet g ~aa(l mgest wo·rde·n bij het opmaken, de overzendin-g 
of herz1enmg \'iln kiezerslijsten of -het opmaken van een 
kiiezerslijst vo~r- een kiesafdeling veq:uimd is ged'aan . ie 
wor<len, kan \1( Admimistratenr bevelen dat zulke . stappen 
g eno men wor<l!l!i ais nodig mochten zijn om zu!k verzuirn te 
herste1!en e n hii kan van tijd tot tijd een bepaiing hierin te 
voPen vervat be11arve die van paragrafen l en 2 of een bij 
deze aa~_!?;ehechf~ vorm veranderen op zulke wijze a\s nodig· 
rnc-cht .~11n VOO.f tl·e betere Lritvoering van de bepalingen vau 
<leze B1ilagc. 

DEEL III. 

VERKlEZJN(J VAN LEDEN VAN DE WETOEVENDE 
VERGADERING. 

~4._ De. eI lfl : van <leze Bijlage vindt toepassing op all~ 
verk1e_21ng;en V'~r/. verkozen !-eden van de Wetgevende V~ 
gad·enng rngest~.d ingevolge deze Wet en een verkiezing van 
e:,n verkozen h€l van zulke Vergadering vi11dt plaats op de 
h1•ema v-0orgeS.cl1feven wijze. 

NO.MINAT!t VAN KANDIDATEN VOOR DE WET
GEVENOfi] VERGADERINO EN PROCEDURE 

DAARBIJ. 

35 .. <9 0~ een <lag bepaald bij een kennisgeving do-or 
d-c Adm1mstrat~.Hf hou<l-t <le door de Admini-strateur te dien 
behoeve_ aanges!@[de p·ersoon (hkrna genoemd <Fe Kiesbeambte) 
op een 1•n de g~~gde kennisgeving vermelde plaats een publi·ek 
hof voor de ~0!JJlnatie van personen voo rgestefd a\s led:en van 
de Verga~enng voor de daarin vermel<le kiesafdeling en 
e~ e zodamge jiufsoon wordt door een op de lijst geplaatste 
k1,ezer V•OOr zume afdeling genomineerd en zulke nominatie 
wordt gesekonq~ehl door een andere zodan•ge kiezer. . 

(2) Wannc!;/: 'het gebeurt dat slechts een persoon als 
vcorzegd genomli1eerd wordt dan wordt de aldus crenomi
neerde persoon ~~rklaard, ~ehoorllk verkozen. te zijn, ~ aar in 
hct geval d_at m.ter dan een persoon genommeerd wordt dan 
maakt de k1esb~Hinbte de do-or de Administrateur vastgestelde 
datum beken_d _\taarop een stemming gehouden zaf worden 
voor de verk1eznig van een lid voor de betrokken kiesafdeltn-g 
en d·e sternmif\ij vindt dienovereenkomstig plaats, en vangt 
aan om acfit 4{1[ in de morgen en sluit om acht uur in d4'1 
avond. De .. Kig~beambte g eeft dadelik publieke kennis valf 
zulke datu_m in ~e11 ko•erant in oniloop in de kicsafdeling en 
or. zul~e 111 het "oog vallende plaatsen in zulke afdeling als 
h1J nod1g mocht rchten voot het geven van inf.ormaHe omtrent. 
zulke stemming, 

(3) V66r . q~ sluiting van de zitting van het no rninatiehof 
vcrlangt de K,c~)leamhle van elke als voorzerrd genomineerd'e 
perscon dat hif .§nmiddellik een som van vijftig pond depo
n~ert of zulke · §ekuriteit voor . de gezegdc som stelt als de 
k1esbeambte volI!6ende mocht acMen. 

(5) Save as in this paragraph is provided, the sum deposit
ed or security given as aforesaid shalf be return'ed, or (as. 
the case may be) not he enforced. 

(4) lndien \Jen stemming plaats vindt en het totale aantal 
stemmen daarbij bi) e{:.'11 verslagen kandidaat uitgebracht minder 
bedraagt dau e~/1 vijfde van het aantaI stemmen op de ver
kozen · kan<lidaiit . ititgebracht wordt h,et aldus gedeponeerde 
~edrag of de ajf!~s gestelde sekuriteit verbeurd verklaard of 
mgevorderd. nai!( het geval mocht zijn ~n het daardoor ont- • 
vangen of mgeverderde bedrag wordt 111 het Ink6mstefonds 
van fret gebied !ifachtens deze Wet gesticht, gestort. 

(5) Beha1v@ _foals in deze. paragraaf bepaald wordt het 
gedeponeerde .beffrag of de gestelde sekuriteit als voorzegd 
teruggegeven Qf fiaar het geval rnocM zijn niet- ingevorderd. 

(6) If the suin is not deposited or security is not given 
as ·prescribed, such person shall be. deemed, notwithstanding 

· anything ·in this parag raph of this Schedule contained, not 
to be duly nominated as a candidate. 

· (7) At a.ny general election of elected · members of · the 
Assembly the date of the nomination of persons Droposed 

(?) . ln~ien j1et. bedrag niet gedeponeerd wordt of de 
s~Irnnte1t -met g~~teld w~r~t als voorzegd wotdt zulke persoon, 
m_ettegertstaand~ i}e beNiins:en van deze parag raaf van deze 
B1jtage, geacht !iiet behoorhk als een kandidaat genomin-e'!rd 
te zijn. 

(7) Bij ee11 .a [gemene . verkiezing van verkozen led:en van. 
de Vergadering !s de datum van de nominatie van als !eden 
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.1$ members thereof shall be the same in each t:!@Etoraf division 
of the forritory, and all polls shall be takC!J pn the same 
day in all electoral divisions, and on a day fi>itB by the Ad
ministrator. 

DIVISION OF ELECTORAL DIVJSION Il'fft> POLLINO 

DISTRICTS. 

36. (1) The Administrator may, by notiq: in the Ga -
let t e, divide any electoral division into. SQ inany polling 
tlistrids as he ·may deem necessary for mon: conveniently 
carrying out the provisions of this part of this Schedule, 
and may in like manner from time to time anf:i for like pur
poses increase or decrease the number of s11~fl districts, or 
alter or adjust the boundaries thereof. 

(2) Whenever any ckctoral division ha1j been divided 
into polling districts, or any increase, decreas,~, alteration or 
adjustment of such districts has been made unffer the power.: 
of this paragraph, the Secretary for Sottth W\:~t Africa shaTI 
take all steps that may be necessary for Hl~ purpose ot 
compiling from the voters' roll. of the elec~@fal division a 
roll of voters for each polling district, consisti11~ of the voter$ 
of the electoral division resident in such pollifig district. 

POLLING ST A TIONS. 

37. For the purpose of the _poll to be tak~11 as aforesaid, 
ihere may be one polling station at a convenj~1if place to be 
determined by the Administrator within each el~~toraf division, 
or if an electoraf division is divided into pyl!ing districts, 
then within each such poiling district. The 4ftermination ot 
the Administrator as to the place or the polliIJg stations shall 
t,,~ notified by the Secretary for South WesV Africa in the 
~ z e t t e and in some newspaper circulating ill the eiectoral 
· .~:· .. ision and in such other manner as the Administrator may 
prescrihr. 

ELECTORAL ARRANGEMENT~, 

. 38. For all elections the Returning Offic~f shall provide 
such compartments, desks, ballot boxes, papef§t stamping· in
struments, copies of voters' rolls, and other !liings, appoint 
presiding officers and polling officers, :rnd tlh such other 
acts and things and make such arrangements tfl facilitate th1: 
taking of the poll as he mav. deem advisable for effectuaI!y 
conducting th:: election. 

PRESIDING OFFH.::rn AT POLLING ~'rATJONS. 

39. The Pre:;iding Officer and other officq:~ at the polling 
station shall keep order thereat,. shdf rcguJ;q:~ the number 
of voters to be admitted at a time, and slHJlf exclude all 
other persons except the Returning Officer, l\ie clerk~, the 
agents of the candidates, and the constables Cl!l duty. 

CANDIDATE'S AGENTS. 

40. Every candidate may, if he thinks Iii, appoint by 
>!::,filing un~cr his hand, a person to repre~~itl him at the 
'"'ling station to see that the votes are t11wly taken, and 
,::;-y also appoint in writing an agent to repr~§i'!nt him at the 
counting of the votes by the Returning Offif't:r. 

PLACF WHERE VOTE IS TO BE RttORDED 

·11. No person whose name is not inserteq _in the voters' 
roll for an - electoral division shaU be permi.tted to vote 
in such division for any member of the Asst:luib!y, nor shall 
any person be permitted to record his vote d§t'\vhere than at 
the polling station of such division, or if ~uch division is 
divided into polling districts, elsewhere than ijt the poUing 
station of such po!fing district for which hi! is enro!Ied as 
a voter, save as in this paragraph provided: Provided that 
ihc voters' roli of the electoral division ~hall, for all 
purposes he deemed and taken to be conclusiye proof of the 
right to . vote in such electora_T ~ivision or f>~Iling dis~rict 
of every person whose name 1s inserted th~r~in: Provided 
further that if an electoral division is divi<Mi into polling 
districts, such person shall be permitted to V~'Jte at a polling 
station in the electoral division for which hg .. is registered 
other than the polling station of the polli!i~ district for 
which he is registered, if before voting he sign§ a declaration 
in a form to be prescribed by the Administr~1Jk and notified 
by the Secretary for South W es1 Africa in lhe G a z et t e. 
All such declarations may be taken by the Pfesiding Officer 
of the polling station at· which such person g'esires to vote, 
and shall be kept by him and forwarded tq the Returning 
OfHcer, and shall be open k inspection by the public at 
all reasonable times. No stamp duty shall be j:layable on any 
8nch declaration. 

daarvan voorgestelde personen dezelfde in elke 'kiesafdelirig 
van het gebied en alle stemmingen vin-den in elke kiesafdeling 
op dezelfde dag. · plaats en op een dag vastgesteld door de 
A<lministrateur. 

VERDILING VAN KIESAFDELING IN STEMDISTRIKTEN. 

·· 36. (1) De Administrateur kan bij kennisgcving in de 
J( •O •er a n t een kiesafdering in zovee! stemdistrikten verdclen 
als hij nodig moc:ht achten voor de betere ui tvoering van de 
hepa1ingen van dit dcel van dezc Bijlage en hij kan op dcr
gelijke w'ijze van tijd tot tijd en met een dergelijk doe! hct 
aantal van zulke distrikten vermeerderen of vernli'nderen 
of <le grenzen daarvan veranderen of wijzigen. 

(2) Wanneei- een kiesafdeling verdeeld is in stemdist rikten 
of een vermeerdering, vermindering, verandering of wijzigrng 
van zulke distrikten plaats gevonden heeft ingevolge . de be
vcegdheden van deze paragraaf neemt de Sekretans voor 
Zuidwest Afrika al!e stappen we[ke nodig mochten zijn voor 
het opmaken uit de kiezerslijst van de kieaafdeling van een 
kie.zerslijst voor elk stemdistrikt bestaande uit de kiezers van 
de kiesafdeling woomi.e.htig in zulk stemdisfrikt. 

STEMBUREAUX. 

37. Voor het doef· van het plaatsvinden van de stemming 
als voorzegd, kan er een stembureau zijn op een geriefelike 
p1aats in elke kiesafdeling te worden bepaald door de Admini
strateur of, indien een kiesafdeling verdeeld in· in stemdistrikten 
dan in elk zulk stemdistrikt. De bepaling van de Admini• 
strateur ten opzkhte van de pJaats of de stemhureaux wordt 
door de Sekretaris voor Zuidwest Afrika in de Koe r a II t en 
i11 een of andcre koera11t in omloop in de kiesafdeling en 
op zulke an<lere wijze als de Administrateur mucht . voor
schrijven. bekend gemaakl. 

VERK1EZINGS REGELINOEN. 

38. Voor alle verkiezingen maakt de Kiesbeambte voor
~iening voor zufke kompartimenten, schrijftafels, stembussen, 
papier, stempels, eksemplaren van de kiezerslijst en anderc 
<lingen, stelt voorzittende amhtenaars en stembeambien aa·n, 
ca doct zulke audere handelingen en di·ngen en treft ;mike 
regelingen als hij moe:ht wenselik achten om de stemming te 
vergemakkeliken ten einde de verkiezing op doelmatige wijze 
te doen plaais vinden. . 

YOORZITTENDE AMBTEN AAR BIJ STEMBURI:::AUX. 

39. De voorzittende ambtcuaar en andere beambten van 
bet stembureau bewaren de orde aldaar, regelen het· aantal 
kiezers tc gelijker tijd· te worden toegelaten en sluiten alk 
amkre personen, behafve de Kieshcambte, <le klerken, de 
agrnten van de kandidate11 en de konstabels -Op dienst, uit. 

AGENTET\ VAN l<ANDIDAA T . 

4U. Elk kandidaat kan indien hem zulks goed dunkt in 
g-eschrifte onder zijn handtekening een persoon aanstellen 
om hem te vertegenwo-ordigen bij het stembureau om tot:: 
te zien dat bet stemmen beh-oorlik plaatsvindt en kan ook 
in gt:schrifte een ageirt aanstellen om hem te vertegen
woor<ligen bij het tellen van de stemrnen door de Kiesheambte. 

Pl.AA TS WAAR STEM UlTOEBRACHT MOET WORDEN. 

41. Aan geen persoon wiens uaarn niet voorkomt in de 
kiezerslijst voor een kie;;afdeling wordt veworloofd' in zulk~ 
afdeling te stemmen voor cen lid; van de Vergaderin-g noch 
wordt aan een persoon vero(}rloof<l zi_in stem eldl'.rs uit k 
brengen dau bij het stembureau van zuike afdeling o f indien 
zulke afdeling verdeelii is in stemdistrikten, elders dan bij 
het stembureau van zuik stemdistrikt waarvmtr hij op de Iijst 
geplaatst is als. een kiezer behalve z~a!s ii~. deze paragi:aaf 
bepaald: Mei: dien verstand!e dat de k1ezersh1st van de k1cs
a!'dcling voor alle doeleind1en geacht en genomca wordt 
afdoend bewijs le zijn van het recht om te stemm~n in zulkc 
kiesafdeling of stemdistrikt van etke pcrsoo·n w1ens naam 
daarin voorkomt: Met .cHen verstandc voorts <lat indicn een 
kiesaideHng verdeeld is in stemdistriktcn, hel aan zulke 
r,crsoon veroork~?fd is ·~~ bij e~n st;emb1_1_reau in de kiesafde
ling ,,,-aarvoor_ h1l gercg,strcerd .:s, met_ z11nde het stembureau 
van het stemd1stnkt waarvoor h11 gereg1streerd 1s, te stemmen, 
indirn hij voordat hij -stemt een verklaring ailegt en ond-er
tekent in een vorm tc worden voorgeschrc,·en door de Ad
ministrateur en te worden bekend gemaakt door de Sekretaris 
voor Zuidwest Afrika in de Koe rant. Al zulke vei·klaringen 
kunnen afgenomcn- worden door de voorz.ittende ambtcnaar 
va!l het stembnreau waar zull{e persnon wenst te stemmen en 
worden door hem bewaard en naar de Kiesbcambte gezonden 
en zijn ter inzagc van het pab!iek op alle reuelike tijden, 
Geen zegefretht is betaalbaar op mike verklarrng. 
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ENQUIRIES AS TO RIGHT TO VOTE. 

42, . No enquiry shall be made .. at any election as to the 
nght of any person to vote, except that the Presidfi!g Offici::r 
may, himself, at the_request of the a_gent of an3: candidate, put 
to any voter the following- questions, or either oJ them, 
and no other-· 

·(1) Are you the person whose 11ame appears as A.B. ·on 
the voters' . roll in this division? 

(2) Have you already voted at this e[ection in this or 
. any other electoral division? 

No person who refuses to answer any _such _ question _or '"'.ho 
does not- answer the first of such questions m the· affirmative 
and the second· of such questions absolutely in the -negative 
shall be permitted to vote. · 

PENALTY FOR FALSE ANSWERS. 

43. Any person who makes a -f~lse answer i.o· any. of 
the questi9ns .set out in the last precedmg paragraf!h,_ knowmg 
the answer to be false shall be liable, on conv1ct10n, to a 
fine not. exceeding fifty pounds. 

VOTES TO BE GIVEN BY EACH VOTER. . 

{4; .Every voter shall· be entitled to give at any election 
only one vote for any one candidate. 

MANNER OF VOTING. 

45. The voting at al! dections held under this Schedule 
shall·be by ballot which shali be tond.uded in s:~b.c:fancr::, ;,.1,d 
as neatly as pos;ible in the manner hereinaf!cr prescribed: ... 

(i) The Presiding Officer at the .polliu_g- stati?n shall, sa:e 
as in paragraph 41 of this Schedule 1s provided, ascertain 
that the person. coming to vo~ is a . pe~s?l! enrolled ul?on 
the voters' roll for the. cledoral d1v1s1on or polling 
district in which the poll is being held, and having as
certained that such person -is so enrolled and his numb~r 
on .such roll shall .enter his number upon the counter
foil in the ballot paper book, and shall. .then tear out 
the ballot paper corresponding · to such counterfoil, and 
having stamped the same with a perforated ~tamp pro
vided_ for that _purpose, shaU hand it to the voter, and 
shal( further indicate by a mark on the voters' roll that 
he has handed a ballot paper to the voter. Every ballot 
paper shaH be in the form from time to time prescribed 

· by the Administrator and notified by the Secretary for 
South West Africa in the O a z e tt e. 

(ii) When the voter has received such ballot paper on 
which shall be printed in alphabetical order the na~nes 
of all the duly . nominated candidates at such election, 
he shall take ·the same to the' compartment and desk 
provided -~· that purpcse and shall signify the candidate 
for: whoin he d~sires to vote hy secretly placing a 
cross opnosite the name of such candidate. He shall 
then fold the -ballot paper so thaLthe perforated mark 

· may be visible, and having held up the ballot paper 
so ·that the Presiding Officer can recognize the per
forated mark, shall drop the ballot paper in the ballot 
bo•x placed in front of the Presiding Officer. 

(iii) Shouid the voter either · sign• his name on the ballot 
· · paper or make any mark or write auy word by whitj1 

his ·ballot paper would become recognisable, then such 
voting paper shall . be considered blank and not taken 
into acte:unt. · 

SPOILED _ BALLOT PAPERS. 

. 46.. lf a voter. inadvertently spoils_ a .ballot paper he may 
return it to the Presiding Officer who shall, it satisfied of 
such inadvertence, give him another paper and retain the 
spoiled paper, and the spoiJed p:aper shall be immediately 
cancelled, and the fact of such cancellation shall be noted upon 
the counterfoil. 

VOT'ERS INCAPACITATED BY BLINDNESS <YR OTHER 

PHYSICAL CAUSE. 

47; · The Presiding Officer, on the application of any 
voter - who - is - unable to read, o.r who is incapacitated by 
bli!:ldhess or other · physical cause from voting in manner 
-pr~ribed by this Schedule, shall, before such agents of the 
candidates ,ts may be present, . cause any v.ott of such voter 
t◊:zbe. marked oil a ballot paper iii manner directed. by s,uth 
l>':Gi.tei, and the halfot paper fo be .placed in tlte ballot box, and 
the name and nutn.be:r oh the · registe1:,. of voters. of e:v.ery 

ONDER~§f:Eft NAAR REC.HT. QM TE STEMMEN; 
. . . . 

42. Gee11 ~lid&i-20-ek v.;•ordt ingesteld bij een verkiezi~ 
naar 11et recht Vart een' persoon om. te stemmert behah•e dat 
de voorzittengp lHnbtenaar zeif oo het verz.oek van de agent \"an 
een kandidaai;· a.an een ldezer de voigende vrageil~ of een of 
andere van ii~n, maar geen arrdere, kan stellen:--

(1} Zijt _gij g~ persoo11 w1ens naam voorkoint als A.B. op 
de k1eZtJf§lijst in deze afdeling? 

(2) ~ebt ~!j f~-eds bij deze. verkiez1ng iti deze of een -andere 
k1esafdtj°lflg gestemd? · 

Aan _geen pef-§ffon die op zulke vraag ~vei~ert te_ antwoorden, 
or die de e~f§ie van zu1ke vragen met oevestigend beant
woordt en <.ft hveed'e van zulke vragen niet volstrekt ont
kennend bean! wo-ordt wo-rdt veroorloofd te stem men. 

STijAf VOOR VALSE ANTWOORDEN. 

-13. Hij qie een vafs antwoord op een Van de vragen voor
geschreven itt de onmidd'ellik voorafgaande paragraa,f ge~ft 
wel~ewust di!t ftij vals is maakt zich' sclmldig aan een over
tred1~g en W9ffH bij se,.iuldighevinding gestraft met een boete 
van ten hoog§t€ vijftig pond. 

STEMM~N TE ·_ WORDEN UITOEBRACHT DOOR 

ELKE. KIEZER 

H. El~~ ~i¢zer is· gerechtigd otn ~~j een verkiezing met 
meer dan ee1i §f~tn uit te brengen op een van de kandi-daten. 

_WIJZE VAN STEMMEN. 

45. Het i:i1einmen bij allc verkiezingen gehouden ing.e
vol~e deze i?!jliige · geschiedt bij stembriefje, en_ vindt ~laats 
i,i honf~zaak eH zoveef moge!Jk overeenkomstig de h1ema 
voorgescllreveq ,tcijze :~ 

{i) De _ VO!Jfii.Hende ambtenaar van bet ~ternbureau 
g~_wtst tii:b, behalve zoafs in para~raa_~ _ 41 van _ dez~ 
B11lage 9F:aald is dat de persoon die z11n stem mt w1l 
~renge11 e~n persb.o-n _ is die_ op de ki~ze~slijst geP:laat~t 
is voo:r. H·e kiesafdeling of her stemd1str1~t, waarm de 
ste.mrn1nij plaats vindt en .na zic,~ verg~Wlst t_e hebben 
d.~r zul~e persoon aldus, _op- de !~1.st g:ep:aatst 1s en van 
21111 nomHier op z.uike hist, schnJ!t llJn nommer op net 
tegenb[e:~. ln het stembriefjeboek en sr.~eurt daa.-o-p he.t 
stemhnHJif. passend aan zulk tegenblad mt, en na hetzel~e 
gestemm;k! te hebben met een perforerende stemp-el, 
Yaor dM doe! verschaft, overhandigt hij _ het ,aan de 
.:iezer C:J foerkt vomts met een merk op de kiez.erslijst 
aan <lat _hij. e~n. stembriefje aan de kiezcr ~verhandi~d 
hedt;_ !;]k stembriefje moet in de vorm z1Jn van tIJd 
lot hJd 86ur de Administrateur voorgeschreven en do,or 
de Sc½rHiii-is voo,r Zuidwest Afrika in_ de Koe ran t 
bekcnd 1:\'Hhaakt. 

(ii) Wa1111eH t1e kiezer zulk stembriefje, waarop in alfabeties_e 
orde de Bil.men van ar de behoorlik genomineerde kand1-
daten \lfl~f. zufk een verkiezing gedrukt staan, ontvani!, 
,1eemt IHJ tietzeive naar het komparriment en de sclmJt• 
tafel vogf Hat doe! vcrschaft en dvidt de kandidaat; voor 
wie hij · Wenst · te stemmcn aan doo-r in h-et geheim · een 
kruisje W pfaatsen tegeno~er de naa1:1 yan zulke kandi-. 

_ daat. tt_!j. v•ouwi daa_roJ) het ~tembnefJc op zodatJ 
gepeJfof!'erde merk z1chrbaar ts, en na ·het stembnc.., 

_ cp .aullns wijze opgehoutlen te hebben -dat M · v.oor• 
z1Uende iifubtenaar het geperforeerde merk kan he:• 
kennen §teekt hij bet -stembriefje in d~ stembus die 
voor de Hicrzittendc ambtenaar geplaats_t 1~. 

(iii) ln:Iien . Rr kiezer hetziJ zi jn naam tekent op het sfc_:;n
bnefJe Hf een merk maakt of een woord daarop schn1ft 
waardoqF .zijn stem~r-~efje herke.nbaar zou warden, dan 
\1rordt tlllli stembnefJe als omngevuld beschouwd en 
wordt ll!H geteld. · -

BEDORVEN STEMBRIEFJES . 

46:_ lndien een kiezer bij ongeluk een stembriefje bede,}ti 
~an: hiJ ._het \li!fl, de vo-orzittende ambtenaar teruggeven . d!~, 
indien h11 oveftH!gd is van zulk ongeluk hem een antler bnefJe 
geeft en het h~aorven briefje bewaart en het bedorve11 stem
briefj~ :vordt H!i,fuiddellik gekanseleerd en hct feit van zulke 

· kansetatie aa□.~Hekend op het tegenblad. 

KTEZERS Ol'!\!!U,,KWAAM TEN OEVOLGE VAN . BLIND• 

HEID Of ANDERE LICHAMELIKE OEBREKEN. 

47. De ~'0efiittende ambtenaar ctoet, op verzoek van een 
kiezer _ die ni\'.ct kan lezen of. die onbekwaam is_ ten g:~v-olgi~ 
van blmdhe1d {H andei:' lichamelik gebrek oui op <le W1Jze b11 
de~e BijJage ~§grgesch~even te stem~en, in de t~genw~rdii~ 
heid van 7:~l!i'i! ,itgenten van de kand1date_n, als regenwoord1.g 
mochten ztJn, He.. stem van. zulke kie;>;er. op .. . een sternbnyfJe 
Itlerken. :~p _4i,i '.tiji.e .als aangeduid door. zulke kiezer, en A~ 
stembnef1e m f!t ~tcmbus plaatsen, en d-e naam ~Jl h!!t.nommet 
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:i,erson ,vhose vote is marked in pursuance of this paragraph 
'lild the reason •,vhy it is so marked shall be· entered 'on a 
ist hereinafter called the "Li~t of votes marked by the 
.>-residing Officl'r." 

TENDERED BAT;vn PAPERS. 

48. If a person representing himself to !J~ a particular 
\·oter applies for a ballot paper-after another person has voted 
in his name, the appiica11t shall, upon du!y answering the 
questions permitted by this Schedule to be asked of voters 
at the time of poiling, be entitled to mark a ballot paper in 
the same manner as any other voter, hut the ballot paper 
(hereinafter called "Tendered hallot paper") sha!I not be 
put_ in the ballot h0x, bu_t sha}I be given to_ the Pr~siding 
Officer and endorsed by him with the name ot the voter and 
his number on the register of votcrJ and set aside in a separate 
packet and shall not be counted by the Returning- Officer; 
and the name of th:: vokr and · his number on the register 
afor~said shall be entered in a lis t hereinafter called tlw 
·'Tendered votes list." · 

SEALING UP or BALLOT BOXES, ETC. 

49. !:very Presiding Officer, as soon as practicable after 
the dose of .the poll, shail, before such of the agents aforesaid 
as may be present, make up into separate packets sealed with 
bis own sea! and the seals of such agents afon:said as desire' 
to affix their seals--

( I) each ballot box entrustd to hiin unopened, but with 
the key attached; 

(2) the unused and spoiled ballot papa:- placed together; 

13) the tendered ballot papers; 

(4) the marked copies of the voters' roH and the counter
foils of the. ballot papers; 

(S) the "Tendered votes list" :ind the "List of votes marko:d 
by the Presiding Officer," and a statement of the 
number of voters whose votes are ,;o marked bv tht< 
Presiding- Officer under the head '·physical incapJcitv'': 

and shall deliver such packets to the Returning Officer. 

The packets shall be accompanied by a sfakment made 
by each Presiding Officer, showing the number of ballot 
papers entrusted to him, and accounting for them under the 
heads of ballot papers in the ballot box, unm;ed, spoiled and 
tendered ballot papers. 

DECLARATION OF POLL 

50. Upon receipt of .the . aforesaid packets from such 
Presiding . Officer by the Returning Officer the latter shall 
take charge of the same and shall, in the presence of such 
agents aforesaid as may be in attendance, open the ballot 
boxes, and ascertain the result of the poil by counting the 
yotcs given to each candidate, and s!rnll forthwith declare 

ca!ldidak w ho has thl' greater or greatest number u f \'Ctef. 
.. . be duly elected a member of the Assembly for the ekctcral 
division in which the poll was held. In the event of the 
number of votes being found to be cctual and such equality 
affecting the result of the election t he Returning Officer shall 
b_y lot immediately determine the result of the election and 
on such determination shall forthwith declare the succe,;sful 
candidate to he dt1ly elected as aforesaid. Any such declaration 
made by the Returning Officer under this paragraph shall 
be finai, subject to reversal on petition to the Hig h Court 
of South West Africa that such declaration be set asidC'. 

WHAT BALLOT PAPERS SHALL BE REJECTED. 

51. The Returning Officer sha!I rejed and not count any 
hallot papers which--

( I) do not bear the official mark: 

(2) give votes to more than cne candidate; 

(3) bear any writing ot mark by which a voter can b(· 
identified otherwise than is in this Schedule p (escribed; 

(4) arc unmarked or void for l!ncertainty. 

. \1ARKINU Of REJECTEI) BALLOT PAPERS. 

52. The Returning Officer shall endorse ''rejected" 011 

any ballot paper which he may reject as ill\'alid, and shaU 
· add to the endorsement "rejection objected to' ' if an ob

ji ction be in fact mad e bv or on behalf of anv nutditlak 
to his decision. · · · 

9p . htt kiezersrcgistcr van. elke perso:in wien? stem gemei:kt 
is. mg-evolge dezc paragraaf en de red'en \Vaarom het aldus 
getncr.kt is worde11 aangctekend Ofl een lijst hiernag cnO;!md 
"Lijst van steiitmen gemerkt door de voorzittende· ambtenaar''. 

AANGEBODEi\ STEMBRIEFJE~. 

-_l_S. fndicn ecn per:::?o~, voorgeve:nde een bepaalde kiezer 
te z1p1, ·om eei1 stcmbndJe aanzoek doet nadat een arniere 
p~rsoo11 in ,?iin naam gestemd heeft, is_ de aanzce_I:er gerechiigd' 
na l>eho·omk <le vragen, k>egestaan m deze B13lage -om aan 
id.ezers gevraagd te wo,d-ea ten tijde van de stemming, beant• 
w~·ord te hebhen, een _ stembriefje· te merkcn ·op dezelfd'e 
w112e als een andere k1ezer, maar het s tembriefJe (hierna
genocmd ·een Aangeboden stembriefjc) wo,rdt niet :in de 
stembu$ gestoken rnaar wor<lt aan ·de voor2iltenue ambtcnaar 
ove1'handigd e,1 door hem geendoss~erd met de naam van- de 
kiezer en zijn nommer op het kiezersregister en ter zijde 
gezet in een apart pak;;:et en wordt niet g etetd door de Kies
beambte; en de naam van u~ kiezer en. zija nommer op het 
voorzegde register worden op een lijst geplaatst hiernao-en=md· 
d-e "Lijst van a angebo:Je;i stemmen." .. "' 

VERZEGEUNG V A:s STEM.BUSSEN, ENZ . . 

_ 4lJ. f:lke yoor!itten<le a1:1bten~ar i:rraakt w. sf1oedig m,oge
ltk na het slmten van, <te stemmmg· m de tegenwoordifgb,e,i,cf 
v~n ~ke v.an de voorzcgde agenten, als teg~JllWC:<l,rdig mochten 
z11n, m a r,arte pakketten verzegeld met 211n e1gen, zegel en 
11'e zegcls van zulke voon:egde a.genten ars wensen, htrn zeu-els 
daarop t-e plaai:sen, op-- "' 

\1) etke stcmbus a.an hem toevcrtromvd ongeopeud maar 
met tle slrntel daaraan· vast _gemaa.kt; 

(2) de ongebrnikte en. bedorven stembri'eljes bij elkaar ge-
pTaatst; . 

(3} <le aangebodcn stcmbriefjes; 

(4) de gcmerkie cksemplaren van de kiezerslijst en dt: tege11-
b1aden van de stembriefjcs; 

(5) de "iijst van aangcboden stemmen" en "de lijst van 
stemmen gemerkt d-oor ct·e voorzittende ambtenaar" en 
een opgave van l1et aantaI 1dezers wie·r stemmen aldus 
<loor -de voor:dttende .ambtenaar gemerkt zijn onder 
het hoofd ''lichamelike onbekw.aamheicf'; 

cu {evert zulke pakketten aan ct·e Kiesbeambte af. 

_ De pa~keti:en worden vergezeTd door een verklaring vau 
t:;kl' voorz1ttende ambtenaar aanton.enrle het aantar stem
brieijcs aan ·hem toevertr-o-uwd en daarvan rekenschap o-evende 
:rnder de hoofden van stembriefjes in de stemm1s, ongifbrnikte 
bu!or\'cn en aangebodcen stembriefjes. · ' 

VERKLARINO VAN STEM.MlNO. 

Sll. Na ontvangst van de voorzegde pakketten va11 ,mike 
,·.oorzittemle ambtenaar dee r de Kiesbeambte, neemt de taatst
genoemdc ze ·ender zijn beheer en opent die stembussen in de 
t-egem~0oordigheid __ va·n zuike v~orze_gdc · agenten, als tegen
woord1g mog-en z1Jl1 , en vergew1st z1ch van l1et resultaat van 
d~ stemming d'O't}r de stcmmen te tel!en op elke bndi'daat 
u1tgebracht en verklaart onmidd'ellik de kandid'aat, • die het 
gwotsie aanta! stemmen heeft, beho-orlik verkozcn te zijn 
,(IS cen lid van de Vei-gaderi-ng· vo-'>r de kiesafdeiiug waari,rt. 
cte stemmmg plaats vond·. In het geval dat lret aantal stemmen 
gdijk bevon<len wordt tc zijn, en ztrlkc g elijkl1eid iw,rloed 
hec:tt o;:i de uiislag van <le verkiezing bepaalt d~ kiesheambte 
onmiddeBik -~oor het lot wie verkozen is en ·na zul'ke bepa'Iing 
verklaarr hiJ onm1<ldel1ik d e verkozen kandid'aat belroorli-k 
vtrki:,en te zijn als vo;'}rzegd. Een :wdanige verklaring van 
<le k1csbeamb!e krachtens deze paragraaf is finaal, ~l:l'OU<fous 
nieiigverklaring op pe1:itie aan het Hoge Ho.f van Zuidw-est 
Afrika voor de terzijdezctting van zulke verklaring. 

WELKE STE.MBRIEF JE~ AFGEKEURO WORDEN. 

51. De kiesheamhte kcurt af en tclt geen stembriefjcs 
die--

(!} niet het officiek merk drag-en; 

('.!) ~tt:mmell geven aan meer dan ce,n kandidaat ; 

(3) een schrijvcn of merk drag en waardoor een kiezer 
ge'identificeerd kan worden op andere wijze dan bij dcze 
Bijfage voorgescilreven wordt; 

(-1) niet gcmerkt 1.ijn of . ongeldig ziji1 wcg·r:,;s onzek-erheid . 

JiET .M.ERKEN VA>. AfGEKE~ RDE STEMBRIEFJl:5--

52. De kiesbeambk merkt op het stcmbriefje <lat h ij 
als ongcldig afkeurt "afgekcurd". en v.oegt aan <le a,mte
ke-nillg t ·oe "bezwaar 1egen afkeuring" indicn een oezwaar 
inderdaaci gemaakt wordt do:lr of kti behocve van een kan
didaat tegcn zijn beslissing. 



Bllm!ngew~e Offic;iele Koerant; 17 ·Augustus 1925.· 

:5:fAUNO · UP Of PAPERS . BY. RETURNING OFFICER. 

53 .. Thi: · Returning Officer shall immediately after the 
dec;laration , of the poll enclose in separate packets the counted 
anc;I rejected ballot papers. He shall not open any sealed 
packet of tendered ballot . papers or marked copy of the list 
of yoters and counterfoils, but , shall proceed before the 
candidates _or .such agents aforesaid as are present to reseal 
after exammat_m_n each. of the sealed packets received by him 
fr~m the P~e.s1dmg Officer. All the packets aforesaid, together 
with a cert1f1cate · stating .the name of the member declared 
to be e!ected, shall be enclosed together in one sealed packet 
and deltvered to . the Secretary for South West Africa who 
shall .s~fel:r keep such sealed packet for six months, after 
the exp1rat1on whereof the said packet and all· papers contained 
therein may be destroyed. 

SEALED PAPERS TO REMAIN UNOPENED. 

. 54. No suc_h sealed packet as aforesaid shall be opened 
d~nng the . period of six months except by· order of the 
~1gh Court of. South West Africa or a Judge thereof; and 
1f. any person contrary to the provisions of this Sch~d·c1le 
w1lfullr breaks the seal or opens any such packet, he shali 
be· guilty .of an offence and liable, on· conviction, to a fine 
not exceeding fifty · pounds. 

IMMATERIAL MISTAKES NOT TO AFFECT VALIDITY 
OF ELECTION. 

55. No· election . shall be declared · invalid by reason of 
any mistake or- non-compliance with the terms of this Schedule 
if it appears to the Court . having cognizance of the matter 
that the election was conducted in accordance with the 
principles laid down in this Schedule, and th;:it s,ich r1:~b1{':' 

or non-compliance did not affect the result of ',the election 

RETURNING OFFICER TO TRANSMIT NAMES Of PER

SONS ELECTcD TO SECRET ARY FOR SOUTH WES1 

AFRICA. 

, 56. As soon as · the. Returning Officer has declared a 
candidate to be duly ele.cted a member of the Assemblv for 
an electoral division, he shall, without delay, transmit to the 
Secretary for South West Africa the name of the person 
declared duly. elected, and the number of votes received by 
the respective candidates: 

NAMES OF MEMBERS TO BE PUBLISHED. 

57. As soon as the Secretary for South West Africa has 
received from the several Returning Officers throughout the 
territory the 11ames of the' persons declared duly elected for 
the several electoral divisions. as members of the Assembly, 
he shall . cause to be published by notice in the G a z e t t e 
t~e-. n.ames of_ the members returned, together with the electoral 
d1\'IS1ons wh1<:h they severally represent. 

VACANCiES: HOW FILLED. 

· 58. When, and as often as a vacancy occurs by · death, 
resignation, or other cause in the representation of elective 
members in the Assembly the Administrator shall, as soon 
as he is du{y _informed of such v·acancy, and the cause or 
cal{s.es thereof, by notice in Jhe G a z et t e ord.er in like 
m;iptier m u t at i s m u ta n d i s as is hereinbefore enjoined 
j;r,, :re_g;i.r.d. to other elections _unde~ this Schedule a n_ew election 
l~i:- filling such vacancy; aitd the like proceedings shall 
m:u.ta tis in utan dis. take place in regard to elections for 
fiJijJig vacancies as are hereinl,efore prescribed in regard to 
other electwns under this Schedule. . 

PROCEDURE UPON ANY· GENERAL ELECTION BY 
DISSOLUTION. 

59. Whenever there is . a general election · of the elective 
members of the Assembly then the like notice or notice·~ 
mu ta tis m u tan di s shall be -issued by the Administrator 
and the like proceedings m u t a ti s m u t a n d i s be had 
and taken in regard to any_ such election as are hereinbefoire 
dire,;ted in regard to other elections under this Schedule. 

PROVISIONS IN· CASE SAME PERSON. ELECTED FOR 
MORE THAN_ ONE ELECTORAL DIVISION. 

60. In case · the ·same , person has been declar.ed duly 
elec~ed for more than one electoral division, such person shall 
be hound, upon beirtg thereto required by the Administrator 

. and within a period' specified by him not being less than 
-'QJle week, to decide which electoral division he will represent. 
.µ_pon such decision the Administrator shall, by notice in tlle 
(I az·e tt e, command the Returning Officer of any other 
electoral . division for which such person has been returned 

VERZEGELING VAN PAPIEREN DOOR KIESBEAM.BTn. 
5~. Onmiddeliik ila d'e verkfaring- van de stemming pakt 

de 'lnesb_eambte de getelcPe en afgekeurde stembriefjes ·in 
afzon<lerhke pakkettcn OJ7. Hij opent geen verzegeld pakket 
van _aange~en stembriefjes of gemerkt eksemplaar van 
de k1~zersJ11st en tegen~laden maar herzegelt in de tegen
woord1gbe1d va:1 d-e kandidaten of zuike agenten als voo.rzeg:d 
ais tegtnwo::>rdlg mochten zijn, nadat bij ze nagezien beett, 
elk van de verzegelde pakkei:ten door hem van 'de voorz:tten<le 
ambtenaar ont:angen. Al de voorzegde pakketten, tezamen 
met een cert1f1kaat vermeldende de naam van het lid dat 
verkia~r~ is verlro:zen te zijn \\10,den teiamen in een verzegelc} 
pakket 1ngepakt en aan de Sekretaris voo-r Zuidwest Afrika 
ov-erhandigd die zulk verzeo-elct pakkel: gedurende res maanden 
bewaart en na de afloop daarvan kunnen het gezegd<e pakket 
en alle papieren daarin bevat vemietigd worden. 

VERZEGtLDE PAPIEREN MOETEN ONGEOPEND 
BLIJVEN . 

54. Gedttrende -het gezegdie tijdvak van zes maanden• 
wordt geen zuik verzegeld pakket als voorzegd geopend tenzij 
cp bevel van net Hoge liof van Zuitlwest Afrika of een 
Rech~er daarvan en indien ee;i; persoon in strijd met de 
bcpalmgen v~n deze Bijlage opzettelik bet zegel verbreekt 
of een :rodamg pakket opent, maakt hij zich, scituldig aan een 
overtreding en wordt bij schul<lig;bevindlng gestraft met eeil· 
bo-ete van ten hoogste vijftig pond. 

ONBELANGRIJKE FOUTEN HEBBEN GEEN INVLOt:D 
OP GELDIGHEID VAN VERKIEZINO. 

55. Geen verktezing wordt origeldig verklaard or grond 
v~:1 een . ~t of niet-nakoming van de bepalingen van deze 
B11lage, m<l1en bet aan het hoF d-at d'e zaak verho.ort vooo-
komt dat de verki,ezing gehoud'en werd overeenlwmstig de 
hcgi,!;;;elcn -in d-eze Bijlage neero·elegd en, dat zodanige fo,it 
of n_iet_-nakomir:g geen invloed had op fret resultaat · van{ 
verk1ezmg. 

KIESBEAMBTE ZENDT NAMEN' VAN VERKOZEN PER· 
SONEN NAAR DE SEKRETARIS VOOR 

:ZUIDWEST AFRIKA. 
56. Zodra de kiesbeamhte een kandMaat verklaard heeft 

heh1Jorlik ve~kozen te zij:n als lid van ~e Vergad-ering voor 
i;:en ktesafdelmg zendt hiJ, zonder verzmm, de. naam van de 
behoorBk verkozen verkiaarde pers,oon en het aantal stemmen 
uitgebrac:ht . op de respektieve 'kandidaten naar de Sekretaris 
voor Zuidwest Afrika. 

NAMEN VAN LEDEN TE WO~DEN GEPUBLICEERD. 

57, Zodra de Sekrei:ans voor Zuidwest Afrika van de 
onderscheide_ne 19-esoearnoten van hel gehele gebied: de namen 
van de benoomk verkozen verklaarde personen voor d~ 
onderscheidene kiesafdelingen als !eden van de Vergaderiug 
ontvangen hedt, doet h\j bij !ceimisgeving in de Koe ran t 
d-e namen van de verkozen !eden publiceren tezamen met de 
ki-esafde:ingen die zij onderscheidenlik veriegenwoor<ligen. 

HOE VAKATURES OEVULD WORDEN 

58. Wanneer en zo dikwefs als een vakature voorkomt 
ten gevofge van overlijd-en, bedanking of and'ere reden in dr 
vertegenww,roiging van verkozen Iedern in die Vergadering, 
beveelt <le Adminisr~tc--uir zod'ra. hij behoorlik in keunis gestf' · 
is met .zufke vakai:ure en de oorzaak t>f oorzaken daa~ 
bij !tell.nisgeving in de Koe rant Ofl ge[ljke wijze mu ta tt'l. 
111 ·u t a n d i s als hierboven neergelegd is in verban<f met ander-e 
V-erkiezingen ing_evolge deze Bijlage een nieuwe verkiezing 
tE:r vuiling van zuike vakature; en dezelfde proced,ure vindt 
rn u t at i s mu t a n dis plaats ten opziehtc van verkiezingen 

·ter vuiling van vakatures ais hierboven voo-rgeschreven is teii 
opzichte van andere verkiezingen ingevolge deze Bijlage. 

PROCEDURE BlJ EEN ALGEMENE VERKJEZINO NA 
ONTBINDINO. 

59. Wanneer er een aTgemene verkiezin·g van de verkozen 
!eden van de Vergadering plaats vindt daiJ, wordt een i:[ergelijke 
kennisgeving of word en dergelijke · kennisgevingen m u t at i, s 
m u ta n d i s door de Administrateur uiti,;ereikt en wordt de
zelfde procedure mu t at i s m u t and 1 s gevolgd ten op
zichte vai: zulk een. verkiezing als hierin . te_ voren~ voorge
schreven .s ten op21chte van andere verk1ezmgen 1-ngevolge 
deze Bijlage. · , 

BEPALINGEN IN GEVAL DEZELfDE PERSOON VER
KOZEN WOR.DT VOOR MEER DAN EEN KlESAfDELJNG. 

60. In geval dezelfde persooa verklaard'. wordt _beh-ooriik 
verkozen te zijn voor meer dan fa:n tdesafdeling is zulke 
r,ersoon verpllcht,, .. rra daalioe door die Administrat.eur aan
gez:ocht te zijn en cibianen een tijdvak door hem bepaald', niet 
1.ijnde m~ndcr dan een week, te b:!slissen welke kiesafcleth1g 
h1j vertegenwoordtg-en wiL Na zulke b-eslissing beveelt de 
Adrninistrat-eur bij keil.nisgeving in <l'e Koe rant aan de 
Kiesbeambte van een apd-ere kiesafdeling _ waarvoor zulke 
persoo-n verkozen is· om over te ·gaan tnt de verldezing vari, 
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to proceed to the election of another person ·in the piare or 
ihe person so originally elected, and thereupon th.: like 
proceedings shall take place as are hcreinbefore directed iH 
regard to t he original election; and if sach person fails to 
make his decision as aforesaid when thereto required, then 
his election for every electoral division for which he has 
been elected s hall be- deemed to be mill and void; a nd by 
notice in the G a z e t t e as aforesaid u new election for a 
member in place of s uch person shall be commanded in regard 
to every such division. 

ELECTORAL EXPENSES: ILLEOAL AND CO~RUPT 

PRACTICES: HEARING OF ELECTION PETITIONS. 

6i. The provisions of sections si x ty - t w v to six r y -
:; ix inclusive :rnd of Chapters III. to VL inclusive of the 
Electoral Act, 1918, of th~ Union of South Africa as amended 
from time ta frne or as modified b:r this parag raph or by 
the . Governor-General by proclamation in the O o v c r n -
men t G a z et t e as in this paragraph provided ;;hall 
m u. ta ti s m u t a II d i s appiy in respect of ekctions under 
this Schedule, and such provisions shall be deemed to be 
incorporated herein and are hereby declared to be of full 
force and effect within the territory: Provided that the trial 
or every election petition shall take place before the High 
Court ,vhich, for that purpose, shall · consist of the judge 
thereof and two magistrates, sckcled by him: Provided further 
ihat the Governor-General may by prccbnation in the Q o -

·v er nm en t Gazette modify ,.tny provision of Chapter HI. 
of the said Act as amended in regard to eled ion . . expeni;CS 
er modify or Ci:Ciai·e inapplicable any provisiou •.cif any of 
those Chap!ers, if it appears to him that such a provision is 
unsuited to the circumstances of the territory. 

POWER TO MAKE REGULATIONS AND GIVE 

INSTRUCTIONS. 

6'.>.. The Administrator may front time to time make, 
alter or repeal reg ulations, and give instructions not in
c-onsistent with the provision$ of this Schedule for the better 
carrying out of the objects and purposes thereof, an<l all 
such regulations shall be notified in the O a z e t t e by the 
Secretary for South West Africa. 

63. In this Schedule "G a z e t t e" mcai,s the O f f i c i a J 
Gazette of the territory, and "electoral division" means 
an electoral division as delimited under section t w e I Y e ot 
this Art. 

ANNEXURE (A). 

FORM OF NOTICE UNDER PARAORAPJ·f THREE. 

Notice is hereby given to the inhabitants of the Magisterial 
District of .. .. ........ ... ... .............. ..... . . . ... that the Rcgistcrrng Of-
ficer will now commence, in accordance with the provisions 
of paragraph 3 of the Schedule annexed to _the South West 
Africa Constitution Act 1925, to make out m and for that 
magisterial district a provisional list of all_ pe,:sons . eniitl,cd 
to vote at elections of members for the Legislative As~emb,y. 

i n order to secure the most. complete list possible, and to 
prevent danger of exc1usion of quaiified persons from the 
list all persons claiming to be 7ntitie~ to have thei~ nam~s 
placed on the said list are invited either to send m the)r 
claims to the respective Registering Officers, or to as~e:ta:n. 
whether their names have been placed upon the Prov1s1onal 
List on or before the date fixed for the completion of 
such list.. 

The Registering Officers for this district are iho~t' n:nned 
at thr foot hereof. 

Datrd th.is .. day of 192 

(Signed) . . . . _ .. . .. .. ..... . . . . . _ _ 
Secretary for South West Africa. 

ANNEXURE (B). 

NOTICES TO BE SUBJOINED OH ANNEXED TO 

PROVISIONAL LIST OF VOTERS AND POSTED 

UNDER PARAGRAPH FIVE. 

NOTICE OF CLAIMS ANO OBJECTIONS. 

Magisterial District of 

Notice is hereby given that if any person whose na me
is not inserted in the above list claims to have lll:, nam~ 
inserted therein, then any such claimant may, at any time 

een ilndere pcrso{)n in de p!aats van de pers'oon ·oorspronkelik 
aidu;; v€rkozen, en daaro p vindt een dergelijke procedure 
plaats als hierboven voorgesch·reven is ien opzich,te van de 
r.crspronkt:likc ycrkiezing; en indien zulke persoon vcrzuimt 
zijn beslissing als vo;>rzeg-d te nemen wamreer daartoe aan
g e:co~ht, <lan wordt zijn verkiezing vom· etke kiesafcMing 
waarvoo r Mj ve·rkozcn werd geacht van nul en gener waarde 
ie zijn en ,vordt bij .kenni3geving in d•:! K o e ran t ais voor
zegd ecn nieuwe vcrkiezing vo;>r een lid Ln· plaats van zttlke 
perso,:m bevoien ten opzicht e van e1ke zo danige afdeling, 

VERKIEZINOSONKOSTEN: ONWETT!GE EN KWADE 

PRAKTIJKEtoJ: VERHOOR VAN VERKIEZINOSPETITIES; 

61. De bepaiingen van arHkels t we ·e e n z •e s t i g tot en 
met z es en zes t i g en van Hoo.fdstuk Ill. tot en met VI, 
van de Kieswet, 1918, van de Unie van Zuid-Afrika :roals vau 
tijd' tot tijd gewijzigd' of zo-ars gewijzigd door deze paragraaf 
oi ckior de. Ooevemeur-generaal bij proklamatie in de St a at s -
k o•e rant als in deze paragraaf bcpaald zijn mu tat is mu•· 
tan di_? i:oepasse!ik ten ~pzichte van verkiezingen, .!n_gevo~~e 
deze B1ilage en rnlke bepalmgen worden geacht herb1J mgel1jfd' 
te zijn en worden bij deze verkfaard in, het gebied van voile 
kracht en effekt te zijn: Met <lien vcrstand e dat·-de berechHng
van •c:'lke verkfozingspetitie gescliiedt voor bet Hogehof dat 
voor dat doe! samengeste ld wordt . door de Recht er daarvan 
rn twee rnagistraten door hem gekozen: Met diett verstancfe 
vo•orts d at d e Goeverneur-generaal bij proklamatie · in de 
S ta a t ,; k ·o ·e ran t enige bepaling va11 Hoof<lstuk III. van 
van geno~mde \Vet a·is ge'<,'ijzigd met betrekkillg tot ver
kic1ingso·nkcste11 kan " 'ijzi~en nf €nige hepa!i;ng · van een van 
die Hr,o,rdsfukken kan wijzigen •Ot ontoepasselik verklare11 
wa1_1_nec:r 'het hem vo·orko~t dai zulk cen bep~ling niet ge
sch1Kt 1s vcur de o mstand11,,>ired'~n van bet geb1ed. 

BEVOEODHEID OM REGULA TIES TE MAKEN EN 

INSTRUKTIE~ TE GEVEN. 

62. De A<iministrai:eur kan van tijd to t tijcf regnlati•es 
maken, wijzigen of herroepen en instrnkties geven ni-et in 
strijd met de bepali:nge!1 van d'eze Bijlag e voor de hetere ver
we7.enliki11g van de doe!~in<len en oogmerken hiervan en al 
zulkc regula Hes word en bekend gcmaakt in <fe K .c> e rant 
doM de Sekretads voo;· Zuidwest Afrika. 

63. In deze Bijlag c wordt onder "K oc r ant" de Off i · 
c. 1 c re K o e r a II t van het g ebied verstaan, en onder "kies
afdering" een kiesafdeling waarvan de grenzen ingevolge 
:1.rtike1 t w a al f van deze Wet bepaald zijn. 

A AN rI AN O S EL (A). 

VORM VAN KENNISGEVING INGEVOLGE 

PARAORAAF, ORIE. 

Hij deze wordi: kennis gegcven aarn de inwoners van het 
magfstraaisdistrikt .. .... . ... ..... ...... .. . ........... .......... dat d e Registratie-
ambtenaar nu zar , aanvanR"err overeenkomstig de ber,aHngen 
van parag raaf 3 van <le Bijfag e l:ot de Zukl:west Afrixa Kon
stitutie Wet, 1925 om in en VO(}t <lat magistraatsdistrikt een
vo-orlopige lijst op te maken van alle personen gerechtigd· 
om bij .verktezing en van ferlen voor de Wetg evende Vergade
ring te stemrnen. 

Teneindc de Hjst zo vo!led'ig mogelik te maken en gevaar 
te vo crkomen vaa uitsftiiling van gekwalifieeerde personen 
,1it <le Iijst worden alfe personen die aanspraak maken ge- . 
r echtigd te zijn om hun namen O}J cle gezegde Iijst geplaatst te 
hebben uitgenodigd om hun aanspraken naar d e respektieve 
RegistraHeimbienaren te zenden of zich te vergewissen dat 
hun r.amen op de voo1fopige lijst gep!aatst zijn op of v66r 
de datum vastg csteid voor de voltoofing van zutke li-jst. 

De Registrath:umbtenaren voor dit distrikt ·1.ijn die wier 
namen aan het einde h;en,an gep!aatst zijn. 

Ocdateerd d:eze ...... ........ dag van 192 .. . 

(Getekend) .... ... .. ......... ... · .. ...... .... .. . 
Sekretaris v,oo:- Zuiidwest Afrika. 

A A N H A N O $ E L (8). 
KEN~fSGEVINGEN TE WORDEN TOEOEVOEGD 
O F AANGEHECHT AAN VDORLOPIGE LIJST VAN 
KrEZERS EN AANOEPLAKT INGEVOLGE PARA-

QRAAF VIJf. 

KfN\ ,SOEViNCi VAN A.l!..NSPRAKEN EN BEZWAREN. 

M:igistraatsdistrikt 

Bij Jen· wor<lr b::mi., gege\'Cn <fut indien eeu persoon 
, , ,.:m; ::.n m 1!:et op d~ b);ens taand·! lijst voorkqmt uanspraak 
rnaakt om zijrt naam d aarin opgenomen t e hcbb-en dan kan 



befort: the . . . . . . . . . . . . . . . .. .. day of . 192.. lodge 
with the Registering Officer at . . . . . . .. . . . . .. . . .. either 
hy transmission through the post or in some ·other manner 
his. cla.iin to be registered as a voter (which claim shall be 
in •. writing aµd Jn. sqbstance in. the form -annexed to this 
Notice). in order that such cfaim ·may be considered and dealt 
with as the law directs. · 

. . 
·· And if any person objects to _the enrolment of any 

other person whose name is ·included in the above List or 
who may ciaim to be so included, then every such objector 
may. lodge his objection with the undersigiled at the said 
address on or .before the .......... .. .. .. ..... . day of ... ........ . 
.. , ........ ,...... 192 .. ,, which objection, shall be in substance in 
the form annexed to this Notice, in order that such objection 
may be considered and dealt with as the law directs. 

Blank forms of Claim and of Objection rnav be obtained 
upon application to the undersigned. ' 

Registering Officer. 

Dated this .. day' of 192. 

AN NE XU RE (C). 

CLAIM TO BE REGISTERED AS A VOTER. 

of ......... :::::·:::::: ....... . . 
Magisterial District 

zulke aanspraakmaker :te enig-er nj-d vo6r de . . . ......... . dag 
,·an 192... bij de Registratieambtenaar te 

hetzij ·door toezending .per post oi QJ}, 
een andere wijze zijn aanspraak om ais een kiezer geregistnierd 
te w,orden (welke aanspraak i'n geschrilfte mo·et wezen en in 
hoofdzaak in de vorin aan deze kennisgeving gehecht) indienen 
zodat zul'ke • aanspraak -0-ve rw--ogen kan. worden en. daarrnee 
gehandeid kan wwden wals de wet bevcelt. 

En i,ndTen een pers-0011 bezwaar maakt !egen de op
ddijstplaatsrng van een andere persoa-n wiens naam op de 
voormeide Hjst voorkomt of di-e aansp-raak maakt <>rn aldu;; 
opgenomen te w-orden cfa:n kart el'ke Z{>d'ani-ge bezwaarmaker 
zijn bczwaar bij de ondergetekende bij het gezegde adres op 
of v66r ................... . indienen, welk bezwaar in hoofdzaak in 
de vorm aan deze kenni;geving gehecht moet zijn zodat zulk 
b1;zwaar (l,Verwogen kan word·en en daannee ge'hand'eld kan 
word-en zoaTs de wet beveelt 

Open vonnen van aanspraak- of be1.waan:ormen kunnen 
or aanzoek bij de ondergetekende verkregen worden. 

. . Registi:ati~ariibtenliar. 

Oedateerd dcze .............. .. . .. dag van .......... .. : .... 192 .. . 

A ANH ANG S E L (C). 

AANSPRA.AK OM AL~ KIEZER GEREGISTREERO TE 
WORDEN. 

Magistraatsdi3trikt 

. Name 'in full 
Otaim. to .bo i.i 

· Bri1ish ~ubjP-rt Age 

Period of resiclence 
in the Tenitory 
showi11g dates· 

thereof 

P r ef<tH1t residencE, a nd 
l'ostal addr•e;;s 

Profession, 'Tra<l.), 
O<;cupalion, or otho r 

de:acripl.ion 

..•. ·-- ·- ·-- ···- ·--------------------------,---------------,-----------

Yolle naam 
Aaruipraak Brits 
onderrlaan te zijn 

Outler
doom 

T.ijdvak van woning 
in het gebied aan
tonen<le dtt datums 

Tegtinwoordige wo<rn· 
pb:11:a en p ,-,stadres 

Profos~ie, ambach.t l:ic
roep of an den ; be~chrij

,~ing 
daarnm 

I, the undersigned, hereby declare that, to the best of 
m-y knowl~dge and belief, the particulars' above given :ire 
correct. 

As witness: 

Signature of Claimant . .. . . . . 

Postaf Address of Claimant.. 

· Date 

Signature of witness ...... . 

Postal Aqdress of Witness 
.---~-.---

P o r m o f O h j e c ti o n t o th e R e g i s tr a t i o 11 o f Vo t e r. 
., ,•. -.~ ..... 

To the Registering Officer appointed to make out the 
L.ist of Voters. in the ··Magisterial District of ... . :.· . 

Please take notice that" . i object to enrolment of .. .. . 
......... .............. · whose name . is or has claimed to he included 
in . the Provisional List .. of-- Voters at the above magisteri.al 
district,•· and . that I shall- 'support . my objection a.t. the time 
fixed liy 'Jaw for thaJ purpose-the gro1Jnd of my objection 
being,(here staTe-the ground of objection). 

Dated the day ,of 192 

(Signed)... . ... 
of (here state place of residence). 

As witness: 

Ik de 0-ndergetekende verkiaar bij deze dat naar mijn 
beste gelo·.-f en weten de bov-envermelde biezond'erheden 
juist zijn. 

Handtekeni-ng van Aanspraakrnaker 
Postadres van A{lnspraakmaker 
fDatum 

Als Oetu1ge: 

lfandtekening Yan Oetuige 
Posta:dres van Getuige 

\!ORM VAN BEZ\VAAR TEGE.N REO!STRATIE VAN 

KlEZER. 

Aan <l-e Registraticambten'aar. aangesteld o m de · lij,tert van 
kitzers rn het magistraatsdistrikt . .... . . . ..... ..... op 
te maken. 

Gdicve kennis tc nem~n ·dat ik bczwaar maak tegen d,c 
opd-elijsiplaatsing van ........ -., . . ... ...... ... " wiens naam voorkomt 
of dve aanspraak geinaakt 'tleeft om ·opgenomen te worden. 
in de voor~opige lij,;t van kiez-ers i·n het bovenvermelde magis t• 
raatsdistri!d en dat ik mijn bezwaar zaI staven ten tijd~ vo:ir 
dat doet <.b:)r d:! w~t bepaal:l'-de grond van mijn bezwaar 
zijnde (vermeld de gm:id. van bezwaar). 

· 0-edateerd de:1:c dag van ...... • .. ... 192 .. . 

Ah; Getuige: 

{Getekend) .......... ·-•·· .·... ...... . ......... . 
van (geef op woonplaats). 
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. A NN'E·XURE ·(D). 

Magisterjal District · of .... 

List of persons not included in the Provisional List of 
V~ters already framed and posteq who have Io<lged their 
t:aims to be placed upon the List. -of Voters in the above 
magisterial district for the Election of Members of the legis
lative Assembly whos;e claims · have been allowed. 

Dated this ... day of .. JQ2 . 

(Signed) .. ...... .. . 
Registering Officer. 

Name in full Age 
Rl?~idence and 
Postal Address 

· Occupation, Trade, 
. Profes~ion or oiher 

description 

i 

' 
i . I 
I 

A N N E X U R E (E). 

Magisterial District of 

List of persons not include.d_ in the Provisional List of 
\;f~ers already framed and posted who have lodged their 
-~s to be placed upon the List of Voters in the above 
~_;isterial district for the ~lection of Members of the Legis-

lative Assembly, whose claims have been disallowed. . 

Dated· this 

Name in full 1Agol . I 
I 
I 

day of .. 

(Signed) 

. . . 192. 

Residence 
and Postal 

Address 

Registering Officer. 

. I 
i Occupation, i 
! Trade. Profess. ' Reason for 
! or ·other ·disallowancec 

description or claim 

- - - - - -'-- -'---- - - - --'- - ··-··--- ---·-·- --·--

ANNEX URE (F). 

NOTICE TO BE ANNEXED TO LIST OF ALLOWED 

~LAIMS AND UST OF DISALLOWED CLAIMS. 

Magisterial District of .. 

REGISTERING OFFICER'S NOTICE OF REVISING 

OFFICER'S COURT. 

Notice is hereby given that the Revising Officer 

.::::::::::::· &iy .. of ~i~I. --~~t~~·d· ... at . ·19i:::::·· ~t"' :.: :: ... o~cl~~~ 
a.m., for the purpose of amending, revising; and settling the 
Voters' list for the Magisterial District of - ·· ··· · 

All persons whose claims ha've been disa.llowed • bv the 
Re~stering Office_r, and all persons who have objected in 
wntmg to the nght of any person enrolled on the said 
Provisiona~ ~ist to be so enrolled, or to the right of any 
person cla1mmg to have his name reo-istered as a Voter 'to 
be so registered, and all persons who hrve been so objected to 
may appear before the Revising Officer at the -time and plac~ 
afores~id . for th~ pu:poses of estaJ:>Iishing their said claims 
or obiections. Ail claimants and obiectors must appear either 
personally or by an agent authorized thereto .in writing. 

Dated at .. . ......• the . day of .. 192 

Registet 'ing- Offic~r. 

A A N HA N O S- E L (I>), 

Magistraatsdistrikt ... ... .. .. . ... .. .......... . . 

Lij~t vari personen, :iJ,ret opgen-omen •· iu · de voorlopig-e,• 
ki;ezersitjst alree<ls opgemaa'kt -en aang-eplakt die h1.m aa'll·'
spraken ingedi-end hebben om :vp de kiezerslijst in h·et bo,ve,n~ 
g-eno·emde magi:straatsdistrikt geplaatst te worden voor de 
Yerkiezing van Ieden van de Wefge,,ende Vergadering wi·ens 
aanspraken toegestaan zijn. · 

Gedlteerd deze :.: <lag 

(Getekcnd) . 

van 
I 

.. 192 ... 

· Yolle naam 

Registratieambtenaar. 

Ou
tler
dom 

\Yoon1)laats en 
p ostaclrcs 

A AN H AN OS E L (E). 

B,,1:oep, Be<lrijif, 
Professie of 

nndere beschrii
"'ing 

Magrstraatsdistrikt 

1-:•!st van personen niet opgenome-n in de ·voorlopige lijst 
van 1<1ez~rs a1reeds opgemaakt· -en aangeplakt di-e bun aan
spraken tnged,end h-ebben ·om op de lijst van kiezers i.n bet 
boveng~ll'O:emde magiaslraatsdi:strikt geplaatst te word'en voor 
de verkte21ng van !eden va.n de Wetgevende Vergaderino- wiens 
aanspraken afgewezcn zijn. "' 

Oedateer<l deze ... . ... ... ... dag van ........ ..... . .. . ... 192 .. . 

Volltt naam i 
1 

(Oekken<lf , ....... ...... ........ .......... ......... . 
Registratieambtenaar. 

·-- ·- ~ - - - ---- ----
1 ; : 

S I ;Beroep, Bedrijf,i Redenen 
,.g 1'·woonplaals en:Profe~sie of an,; voor afw(i· 
~ . . 

,; 1 Postadres : dere b eschrij- zing van 
(j j ving · aanspraa.k 

--·---- - -~ .. ~---·- -·----- --·--····-- - -

f AN H ANOS E L (f). 

KENNISOEVINO TE WORDEN OEHECHT AAN UJST 
VAN TOEOESTANE AANSPRAKEN EN UJST VAN Af-

. GEWEZEN AANSPRAKEN. 

Magistraatsdisirikt 

KENNISOEVING VAN REGISTRATIEAMBTENAAR VAN 
HOf VAN REVISOR. 

Kennis w-0rdt bij deze gegeven dat de Reviser om 
1rnr v. m . .op de dag van ... .. . .... ...... ... .... . 19 .... . 
te . . . ..... . ..... .... .. . ... .... .... ... zaf wezen met h-et doet de lijst v8.I1 
k~ezers van het Magistraatsdistrikt ... .. . 
te wijzigcn, te herzien en vast te ste\len. 

Aile perso·nen wier aanspraken door de Rcgistratieamb
tenaar afgewczen zijn en aHe person-en <He sclt·riftelik bezwaar 
~~~maakt heb.he31 teg-en h et recht van een persoon op de 
hJst .. ger,laatsr u; .de -~czef de V·O·orlopige lijst om aldus op 
<le h-Jst geplaats, te z1Jn o. tegen het recht van een persocm 
?ie . aanspraak maakt :ti:jn n;n.am als . een .. kiezer zeregistreerd 
,e hebb~n om a!dus gereg,streerd. t-e ZIJll en a!Te pcrscmeu 
t egen w1e aldus bezw.aar gemaakt J:l kunne,1 voor de Revisor 
op de v·oormelde tijd ea plaats verschijnen m-et h·!!t doel om 
hun gezegd-e aansprakert. ·of bezwaren te sfaven. Aile aan
spraakmakcrs ·en bezwaarmakcrs moeten hetzij pt:!rsoonltk of 
de-or -een daarto c in g-eschrfffe crcmachiirrd'e verteaenwoordiger 
verschijnen. · "' "' · "' 

Oedateerd ie op de dag van ..... .... 19 ... 

(Getekend) .. ·Regi~t~atte~mbtenaai-:···· 



A 'NNEXURE (0). 

List of persons appearing to be qualified to vote· in the 
Election of Members of the Legislative Assembly • i11 .• the 
Magisterial District of · 

Dated this ... . 

Na.me in full 

day of 

1Signed) ... 

Residence and 
Postal Address 

• '.1 ... 

: Occ.npationi Ti·ade; . 
; Prof•ession1 o~ other 
· • de~c;ipti~n - "' 

- - ---~-··- I ··---- - --'---•·-·- - - -

A N N E X U RE (H): 

Voters' Roll of persons registered in the Electoral Division • 
of ............. .................. .... as qualified to vote /n that ,division for 
the Election of an Elective . Member of the Legislative Assetnbly. 

Dated this ... :........ ..... . .. ... ... day of 

(Signed). 

.. ... ..... . 192 ... 

Nam~·_. in .· fnll 
RPsidence :ind Occupation, Trade, 
Postab\:ddre~s ."; Profession,or other 

descri'p.!ioj:i 

AANHANOS EL (G), 

Lijst van personen die blijken gekwalificeerd te zijn QIU 
te stemmen bij de verki•ezing van foden van de Wetgevende 
Vergadering in het Magistraats<listrikt ....... . ................ ... . 

Oed-ateerd deze 

\7~)1e naa,;_ 

. ......... dag van ................... 192 .. . 

· (Getekend) 
Registratiearnbtenaar . 

Woonplaats eu 
post.ad res 

Heroep, Beddjf. 
Professi"' of 11,ndflre 

he!'chriinng 

AANHANGSEL (H). 

Ki-ezerslijst van pers·onen . ITe:registreerd i-n de kiesafdeling 
........ . .. .. .... .. ...... .. ............ gekwali iccerd -0m in die afddeleingWette_ 

. stemmen bij de veJ:k~zing va,n l"Cll' verkozen lid van 
gevende Vergadering. 

Oedateerd deze 

'Volle naam 

..... ....... d~g 

(Oetekend). 

van . .............. .. ..... 192 .. . 

. . ...... ~ .. .... ... ...... ' ........ ' ... . 

Beroep, Bedrif ,v oonvlaats en. 
postadrrs 

! Professie .9f and.1:. . . 

Qt!~~l.pii;ving· 

John Meinert Ltd., Windhoek. 




