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PROCLAltlATION 
BY HIS EXCELLENCY THE HONOURABLE JOHN 

STEPHEN CURLEWIS, OFFICER ADMINISTERING 
THE GOVERNMENT OF THE UNION OF SOUTH 
AFRICA. 

No. 266 of 1933 (Union).] 

WHEREAS it is expedient to apply to the election of 
elective members of th'e Legislative Assembly for the Man
dated Territory of South West Africa the regulations in 
i;egard to voting . by post at the election of members of 
fhe House of Assembly of the Union of South Africa, ,vith 
such' modifications as local conditions may require; 

AND WHEREAS such application of such regulations 
\v1ou1d in its .effect be an amendment of Part III of the 
Sch1edu1e to the South West Africa Constitution Act, 1925 
(Act No. 42 of 1925); · 

AND WHEREAS by sub-section (1) of section seJJen 
of the South West Africa Constitution Act, 1925, Further 
Amendment Act, 1931, (Act No. 38 of 1931), the Governor
Oeneral is empow'ered, if authorized thereto by resolution 
of both! Houses of Parliament, to · amend by Proclamation 
any provision of the said Schedule, except Part I thereof; 

AND WHEREAS the Governor-General has been 
authiorised by resolution of both Houses of Parliament to 
amend Part III of the said Schedule in such manner as to 
apply the said regulations to the said Territory, with such 
modifications as local conditions may require; 

NOW THEREFORE, under and by virtue of the powers 
[n lme vested by sub-section ( 1) of section seven of the 
South Wiest Africa Constitution Act, 1925, Further Amend
mrent Ad, 1931 (Act No. 38 of 1931), I do hereby proclaim, 
declare and make known as foilows :-

1. Anything to the contrary notwithstanding contained 
in Part III of the Schedule to the South West Africa Con
stitution Act, 1925 (Act No. 42 of 1925), any person who 
is enrolled upon the voters' roll of any electoral division 
in the Mandated Territory of South West Africa, and who 
'has reason to believe that he wlill not at any tume through
out the hours ,of po1ling on the <lay fixed under section 
sixtee,n 'of that ,Act as polling day be within that division 
lrnay make application to vote by post as an absent voter 
in fo!e manner described in the Schedule to this Proclama
tion, provided th'at no person who is enrolled upon the 
voters' roll of any division which is wholly or partly 
situated in any municipality shall be entitled to vote as 
a:n absent voter under the provisions of this section, unless: 
he has reason to believe that he Will not at any time through
out the hours of polling aforesaid be within that division 
or any other division which is \\ih1olly or partly situated 
within that municipality. 

2. '. This Proclamation shall be known as the Electoral. 
Law (South West Africa) Amendment Proclamation, 1933. 

GOD SAVE THE KING. 

Given under my Hand and the Great Seal of the Union 
of South Africa at Pretoria this 29th day of November, One 
Thousand Nine Hundred and Thirty-Three. 

JOHN S. CURLEWIS 
Officer Admirzistering the Government. 

By Command of His Excellency the Officer 
Administering the Government-in-Council. 

J. B. M. HERTZOG. 

PROii:LAMASIE 
VAN SY EKSELLENSIE DIE EDELAOBARE JOHN 

STEPHEN CU:RLEW!S, AMPTENAAR BELAS MET 
DIE UITOEFENING VAN DIE UITVOERENDE OE
SAG VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA. 

No. 266 van 1933 (Unie).] 

NADEMAAL . dit wenslik . is om die regulasies · betreffende 
die stem per pos by die verkiesing van lede van die Volks
raad van die Unie van Suid-Afrika, met sodanige wysigings 
wat plaaslike toestande vereis, op die verkiesing 'Van lede 
van die Wetgewende Vergadering vir die Mandaatgebied Suid
wes-Afrika toe te pas; 

EN NADEMAAL sodanige toepassing van sodanige regu
lasies in sy uitwerking op 'n wysiging van Deel III van 
die Bylae tot "De Zuidwest-Afrika Konstirtutie Wet, 1925'' 
(Wet No. 42 van 1925), neerkom; 

EN NADEMAAL by subartikel (1) van artikel se1ve 
van die Suidwes-Afrika Konstitusie Wet 1925, Verdere Wysig
ingswet, 1931 (Wet No. 38 van 1931), die Goewerneur
generaal, indien hy by besluit van albei Huise van die 
Parlement daartoe gemagtig word, bevoeg is om enige be
paling van genoemde Bylae, behalwe Deel I daarvan, te wysig; 

EN NADEMAAL die Ooewerneur-generaal by besluit van 
albei Huise van die Parlement gemaghg is om Deel III 
van genoemde Bylae sodanig te wysig dat genoemde r,egulasies 
op genoemde Gebied met sodanige wysigings, wat plaaslike 
toestande vereis, toegepas word; 

SO IS DIT dat ek, ingevolge en kragtens die bevoegd
heid my verleen by subartikel (1) van artikel · sew'e van 
die Suidwes-Afrika Konstitusie Wet, 1925, Verdere Wysigings
wet 1931 (Wet No. 38 van 1931) hierby proklameer, verklaar 
en bekendmaak as volg :-

1. Ondanks enige andersluidende bepaling in Deel III 
van die Bylae tot "De Zuidwest Afrika Konstitutie Wet, 1925" 
(Wet No. 42 van 1925), mag enige persoon wat op die 
kieserslys van enige kiesafdeling in die Mandaatgebi:ed Suid
wes-Afrika ingeskrywe is en rede het om te glo dat hy 
horn te gener tyd gedurende die stemure op die dag wat 
ingevolge artfkd sestien van daardie Wd as stemdag v'asgestel 
is, in daardie afdeling sal bevind nie, aansoek doen om per. 
pos te stem as 'n afwesige kieser op die wyse bepaal in• 
die Bylae tot hierdie Prdklamasie, met dien verstande dat 
geen 'persoon wat op die kieserslys van enige afdeling wat 
geheel of gedeeltelik inenige Munisipaliteit gelee is, ingeskrywe 
is, geregtig is om as 'n afwesige kieser kragtens hierdie artikel 
te stem nie, tensy hy rede het om te glo dat hy horn te gener 
tyd gedurende bogemelde stemme binne daardie afdeli11,g. 
of enige antler afdeling wat geheel of gedeeltelik binne 
daardie Munisipaliteit gelee is, sal bevind n.ie. 

2.. Hierdie Proklamasie word genoem die Kieswet (Suid
wes0AftikA) Wysigingsproklamasie 1933. 

GOD BEHOEDE DIE KONING. 

Gegee, onder my Hand en die Grootseel van die Unie 
van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die 29ste dag van No• 
vember Eenduisend negehonderd-drie-en-dertig. 

J©Hi-,( S. CURLEWIS 
Amptenaar. bel;is met die Uitoefening 

va:n die Uitvoerende Gesag. 

Op las van Sy Eksellensie die Amptenaar belas 
met die Uitoefening van die Uitvoerende 

Oesag-in-rade. 
J. B. M. HERTZOG. 
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SCHEDULE. 

REGULATIONS IN REGARD TO VOTI NG BY POST BY 
ABSENT VOTERS. 

(Mandated Territory of South West Africa.) 

(1) Every application to vote by post as an absent 
voter (which shal'l be in the fo rm of Annexure I) shall be 
signed by the applica,nt in his own handwriting in th:e 
presence of a competent witness and 'd elivered by hand 
or sent through r egistered post to the returning ,officer 
appointed for the division and if xeg~ived by _ the returni<ng 
offj<::~.L ~10t later Jh,!11 _ eighL_d<!YS befqre pci!Jf~k~ daT"'ffi.e· 
applicant shall be entitled to have a ballot paper issued 
to 'him and to r~cord his vote delivered through registered 
post as provided in these regulations. Such applicatiolli 
must not _ be completed, delivered or sent to the returning 
officer prior to the date -of the publication of fae pro
clamation issued under the provisions of sub-section (2) 
of section sixtee1t of the South West Africa Constitution Act, 
1925 (Act Nio. ·42 of 1925). Failure to registe r the said 
application, wh~re forwarded through th'e post, shall not 
invalidate the application. 

(2) Every magistrate, returning officer, electoral officer, 
registering officer, special justice of the peace, justice of 
the peace, police officer -of a rank not below that ,of a 
second-class sergeant, and every police officer of any ran1t 
in charge of a police post, holding office as such in the 
Mandated Territory of · South West Africa, the port ,· and 
settlement of Walvis Bay or the Union, shall be a compete,nt 
witness within the meaning of these regulations· a111d shall, 
at the r_equ_est -of any pe rs◊;n ct,es'iring !_ ·o _ sign in his pr,eseince 
an apphcahon referred to m paragraph (1) of these regula
tions, Witness the signing thereof and shall place thereon his 
mll/n signature in the space provided for the purpose, th'e 
date and his sta:mp of office, or, if he has no stamp ,of 
office, a statement of his qualifications as competent witness: 
Provided. that such attestation shalt be valid only if effected 
by such officacr in the area for w'hich' he was appointed or 
in w'hich he h:olds office. 

(3) A competent Witness shall not witness the signature 
of any applicant to an application for a baIJ.ot paper unless-

(a) he has 1,atisfied 'him'self as to the identity of .the 
applicant; 

(b) he has seen the applicant sign th'e application in his 
(the applicant's) own handwriting ; 

(c) he knows . that the statements contained in the applica
tion ar,e true, or has satisfi,ed himself by enquiry from 
the applicant or otherwise that the statements contained 
in the applicati_on are true. 

(4) Any person who makes, and any person who induces 
any other person to make any false statement in an applica
tion for a ballot paper or in the declaratiori contained in 
such application shall be guilty of an offence and liable 
on conviction to a penalty . not exceeding fifty pounds . 

(5) -The returning officer shall by means of a date stamp 
record on every application for a ballot paper received by 
him the date of its receipt, shall number in consecutive order 
every such application arid, if he received any such application 
not later th'an e ight days before the polling day and is satis
fied that it was properly signed by the applicant before 
a competent witness and by such witness, and that the 
applicant's name ap'pears on the voters' roll -of the division 
for wh:ich he is the rdurning officer, · he shall issue to 
the applicant a ballot paper in the manner hereinafter pro
vided. If tne returning officer rejects any such application 
he shall inform the applicant on the form set out in 
Annexure II of th'e reason for rej ection and if he rejects 
any application merely because it is defective in form he 
shall retain it and issue a new application _ form (Annexure I) 
to the applicant if there is sufficient time to enabl e the 
applicant to comph:te and return such application form to 
the returning officer not later than eight days before the 
poliing day. 

(6) - All applications for ballot papers received _ by the 
returning -officer ·shall be kept by him and shall be ~pert 
to public ins'pection with01.it payment of any fee until the 
declaration of th'e result o( the _ poll w'hen they shall be 
-dealt with as provided in paragr·aph (31) of these regulations. 

(7) The ballot paper _issued to, an absent voter shall 
be in the same form! as _ the __ ballot pap,ers _ issued to other 
voters, but the officiat mark for marking the -former ballot 
paper, as provided in paragraph (10) of these regulations, 
shall be different from the , official" mark used for marking 
the latter ballot -papers. 

BIJLAOE. 

REGULA TIES BETREFFENDE HET STEMMEN PER POST 
DOOR AFWEZIOE KIEZERS. 

(/Yla;zdaatgebied Zuidw'est-Afrika.) 

(1) Elk aanzoek om· per post te stemmen als een af
\.vezige kiezer (hetwelk geschiec!t in de vorm van Aanh'ahgsel I) 
wordt door de aanzoeker met zijn eigen hand in de tegen
woordigheid van een bevoegde getuige onc!ertefoend en biJ 
hand bezorgd bij, -of per aangetekende brief naar de ki,es~ 
b~ambte voor de afc!eling aangesteld, gewnden en, indi,en 
met ,later clan acht dagen voor de stemdag door de !kies

.beambte ontvang.en, is de aanzoeker gerechtigd tot uitreihn.g. 
van een stembriefje aan hem, en om zi jn stem, beiorgc! per 
ger,egistreerde brief gezonc!en zoals in deze regulaties be
pa_ald, ui~ te br,engen. Oat aanzoek mag niet op-gestdd, 
b1J de k1esbe_ambte bezorgd _ of aan hem gezonden worde:n 
voor de_ dag waarop de :proklamatie, krachtens sub-artikel (2) 
van arhkel zesti,e,;i van de Zuidwest-Afrika Konstituti-e Wet, 
1'925 (Wet No. 42 van · 1925) uitgevaarc!igc!, g epubliceerd 
wordt. V_erzuim van aantekening van het aanzoek, indi-en 
over de post verzonden, maakt het aanzoek niet ongeldig. 

(2) Iedere magistraat, kiesbeambte, verkiezingsbeambte, 
r_egistratieam~tenaar, speci~le vrederechter, vr,ederechter, poli
tiebeambte die een rang met !anger clan de ra!llg van tweede 
klas ser~eant bekleec!t, ,en iedere poiiti,~~eambte met . welke 
rang •ooK, aan het hoofd . va111 een _pohtie-'p,ost,. die 111 het 
Mandaatgebied _ Zuidwest-Afrika, de haven en nederzetting van 
Walvisbaai, ,of de Unie als zodanig zijn ambt bekleedt, is een 
bevoegde getuig·e V'o lgens de betekenis van deze regulaties 
en_ moet ?P' -verzoek, van iemand, die in zijn tegenwoordig
he1d een m paragraaf (1) van deze regulation vermeld aan
zoek wenst te ondertekenen, bij de ondertekening ervan tegen
w-oordig _ zijn en zijn e.i,gen handtekening in de daar
voor bestem'de ruimte -erop zetten -en het vioorzien van de 
datum' ,en zijn ambts-stempel ·of, indien . hij geen ambts
stempel heeft, van een vermelding V'a!ll zijn bevoegdheid 
als bevo-egde getuige: met dien v'erstande dat di•e attestati-e 
gelc!ig is, slechts indien door bedoelde beambte uitgevoerd 
in het gebied waarvoor hij aangesteld werd of waarin 
hij zijn ambt bekleedt. 

(3) E en bevoegde getuige _ tekent nid _ als getuig,e van 
de handtekening van een aanzoeker op ee.n aanzoek om een 
stembri-efje tenzij-

(a) hij zich' vergewist h'eefi omtrent de identiteit van de 
aanzoeker; 

(b) bij de aanzoeker het aanzoek met zijn ( de aanzoekers) 
eigen hand h'eeft zien tekenen; · 

(c) hij 'weet dat de verklaringen bevat in het aanzoek waar 
zijn, ,of zich vergewist · heeft door onc!ervraging Van 
de aanzoeken of anderzins dat de verklaringe.n bevat in 
het aanzoek waar zijn. 

( 4) Hij die een valse verklaring maakt , ,en hij die €ell' 
andere persoon overhaalt om zulks te _ doen in ,een aanzoek 
om een stembriefje, of in de verklaring; bevat in zulk 
aanzoek, maakt zich schuldig aan een overtredi11g ,en won;lt bij 
schuldigbevinc!ing gestraft met een boete van ten "IJ'oog.ste 
vijftig pond. 

(5) De kiesbeambte stempelt ieder dooi· hem ontvangen 
aanzoek om -een stembriefj.e · met de datum van ontvangst 
-ervan; nummert ieder zodanig aanzoek naar volgorde ·en~ 
indien hij zulk een aanzoek ni!et later dan ach't dag,en vooi: 
de stemd_ag ,ontvangen heeft -en bevindt dat h:et behoor-li!ki 
door de aanzoeker voor een bevoegde getuige ,en door die 
gduige ondertekend is en c!at de naam van de aanzoeker 
voor'komt op de kiezerslijst van de afdeling waarV9or hij 
kiesbearnbte is, re ikt hij aan de aarizoeker op de hier-, 
onc!er bepaalde wijze een stembriefje uit Indien de kies
beambte zulk een aanzoel~ afwijst, deelt hij aan de aanzoeker 
op het formulier in Aanhangsel II mee \Vaarom zij11 aan
zoek afgewezen werd en, i:ndien hij ,een aanzoek afwijst 
slechts omdat het aan een vormgebrek lijdt, behoudt hij 
het en reikt aan de. aanzoeker een nieuw aanzoek-formuliet.· 
(Aanhangse l I) uit zo de aanzoeker nog tijd genoeg heeft 
om c!at aanzoek-formuliet in te vullen en • aan ·de kies
beambte t(!rug te zenden n iet later_ dan acht c!agen voor de 
stemdag. 

(6) Alie aanzoeken om stembriefj!:S door de kiesbeambte 
ontvangen, ·worden door hem bewaard e:n zijn ,open ter 
publieke inzage zonder enige betaling tot de verklaring van 
het resultaat .van de stemming, waarna met hen gehandeld 
wordt zoals bepaald bij paragraaf (31) van deze r-(lgulaties. 

(7) -_ Het stembriefje uifgereikt aan een afwezige kiezer 
is gelijk _ van formulie1· als de stembriefjes uitgereikt aan 
andere kiezers, maar het officiele merk voor 'het merken 
van de eerstgenoemde stembriefje, zoa1s bepaald in :rara
graaf (10) van deze regulaties, verschilt V'an het officiel•e 
m~rk yoor : het merken van de laatstgenoemcle stembriefjes. 
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(8) On a date fourteen days before 1:he polling.day (or, 
if suchi date falls on a public holiday, on the first day 
,thereafter ·which' is not a · public holiday or a Sunday) the 
.r,etuming ,6fficer shall issue ballot papers to all applicants 
fu:er·efor who are -entitled thereto, and whose applications 
'Were received by him before that date and to every applicant 
for a . ballot __ paper who is ·entitled thereto, and whose applica
ti-on therefor was received by the returning officer upon 
or after th'at date but not later . than_ eight days before 
fu:e polling day, he shall issue a ballot paper not later 
fu'an the day following the day upon which he received such 
application. The rdurning officer shall give the election 
agent of ,every candidate for election in the division in 
question suffident notice of the place and time of every.. 
issue•"ofoallot papers to enable him to be present at such 
issue. 

(9) The returning. officer and his assistants, the candi
dates and their ag-ents (not exceeding one agent of each 
candidate) and no other person may ·be present at the 
proceedings ,o'n the issue of ballot papers and on the opening 
of the absent voters' ballot box hereinafter mentioned and 
the envelopes contained therein . 

(10) Each ballot pap.er issued shall be marked on the 
back withl the official mark. The number, name, residence 
and occupation of the voter as stated in the Yoters' roll 
shall be call-ed out and such number shall be entered on the 
counterfoil and a line shall be drawn in pencil or ink thr-0ugh 
thie 1number _and _ sumame ,of the voter in a copy of fhe 
voters' roll sµpplied to the presiding officer for official 
pur,poses ,of th1e -election as provided in paragraph 38 of 
fhe. Schedul,e to fue South' W,est Africa Constitution Act, 
1925 (Act No. 42 of 1925) , to denote that a ballot paper 
h'as be,e•n issued to the voter, but without showing the 
particular balliot paper issued to him. The returni11g officer 

-shall indicate in the voters' roll against each line so made,. 
the date and numerical order of issue of the ballot paper. 
One copy only of the voters' roll shall be used · by the 
r,eturning officer for the purpose of indicating issues of 
absent ",oters' ballot papers under this paragraph. 

(11) The · ballot paper sent to the absent voter shall 
be acoompanied by a declaration of identity in the form 
of Annexure III, on the back of which there shall be printed 
th:e directions for voting by post mentioned in paragraphs 
(18), (19); (20) and (21) of these regulations. 

(12) The returning offioer shall enter or cause to be 
entered upon the form of declaration of identity the con
secutive number of the absent voters' application for a 
ballot paper. 

(13). The returning officer shall place in an envelope 
addressed t,o the absent voter at the . .address .at whic'h he 
h!as, in his application for a ballot paper, requested that 
.the b'allot paper be sent~ 

(a) the ballot paper; 

(b) the form of declaration of identity; 

(c) an ,env,elope marked " For registration by Postal Authori
ties· - post _ free' ' ~ "Te warden aang,ete:kend door 
post bearubten ~ p·ostvrij", numbered on the back 
.in · irik witfr a nmnber ocirr,esponding to the number 
given to the application form as directed in para
graph {5) of these regulations and fully addressed 
fo the returning offioer (hereinafter referred to as 
a "covering envelope"); 

-(d) a · smaller . envelope on which are p-rinted the words 
"Ballot paper envelope" and "Stembriefje-enveloppe", 

and shall · effectually· dose the envelope addressed to the 
abs·ent voter. 

(14) All ,envelopes addressed to the absent voters shall 
be counted and forthwith delivered by th1e returning offioer 
to the · nearest post office for registration and despatch to 
the persons to whom · they are addressed. 

(15) The returning officer shall, immediateiy after the 
completion of ,each issue of the b_allot papers and in the 
pr,esence _ of such candidates ancl agents of the candidates 
as may be '.in _ attendance, place in an envel9pe (Annexure IV) 
s,ealed with his own _seal and sealed by such of the candidates 
or the agents of th'e candidates · as · desire to · affix their seals, 
'l:!ie _mark,ed copy of the ·voters' roll referred to in para
graph (10) _ of ,these regulations, and the counterfoils ·of 
the ballot papers. If through' repeated use and breakage of 
seals· prev_iously affixed, th:e eiJ.V.e!ope becomes insecure, a 
111ew enve-Jo2e should be used, but in such case the envelope 
or ienvdopes pr,e,,i,ously used shall be retained for production, 
if i-ieces·sary. --

(8) Op de datum veertien dagen voor de stemdag, (of 
indien die datum op een ·openbare feestdag valt, op de 
eerste . daaropvolgende dag die niet een open bare feestdag 
of Zondag is), reikt de kiesbeambte stembriefj es uit aan 
a!le aanzoekers erom, die ertoe gerechtigd zi jn en wier aan
zoeken hij · \'oor die datum ontving en aan iedere aanzoeker 
om een stembriefje, die ertoe gerechtigd is en wiens aan
zoek erom de kiesbeambte op of na die datum, doch niet 
later dan acht dagen voor d e ·stemdag -ontving, reikt hij 
een stembriefje uit, niet later dan de dag na de dag waarop, 
hij dat aanzoek ontving. De kiesbeambte geeft aan de 
verkiezingsagent van iedere kandidaat voor verkiezing in de 
betrokken afdeling voldoende kennis van de plek en tijd 
van iedere uitreiking van stembriefjes, om hen in staat te 
stellen, die uitreiking bij te wonen. 

(9) De kiesbeambte en zijn assistenten, en de kandi
daten en hun agenten (maar niet meer dan een agent van 
elke kandidaat), maar geen andere pers·onen, mogen tegen
woordig zijn bij de verrichtingen bij uitreiking van stem
briefjes _en bij de ·opening van de hierna vermelde afwezige 
kiezers-stembus, en de daarin -bevatte · enveloppen. 

(10) Elke uitgereikt stembriefje wordt aan de ach.ter
kant gemerkt met het officiele merk. H~t nummer, de naam, 
w-oonplaats en beroep van de kiezer zoals opg::'.geven in 
de kiezerslijst Worden uitgeroepen, en zulk nummer wordt 
opgetekend op het kontroleb!ad en een lijn wordt getrokken 
in !potlood of in inkt door het nummer en de farnilienaam 
van de kiezer in een eksemplaar ,:an de kiezerslijst, \\'aar
van de voorzittende ambtenaar vioor officiele doeleinden van 
de ver'kiezing zoals bepaald in ,paragraaf 38 van de Bijlage 
tot de Zuidwest-Afrika Konstitutie Wet, 1925 (Wet No. -!2 
van 1925) voorzien is, om, aan t e duiden dat een stem
briefj e aan de kiezer uitgereikt is, maar zonder aanduidtng, 
van het biezondere aan hem uitgereikt~. stembriefj e. Tegen
over iedere aldus getrokken lijn g~eft de kiesbeambte op 
de kiezerslijst ~an de datum en het volgnummer van uit
reiking van het stembriefje. Slechts een eksemplaar van 
de 'kiezerslijst wordt door de kiesbeamht1~ gebruikt om de 
uitreiking van stembriefjes aan afo·ezige q;iezers ingevolge 
dit paragraaf aan te duiden. 

( 11) Het naar de afwezige kiezer gezonden stembriefje 
w'orde vergezeld door een verklaring van identiteit in de 
vorm van Aanhangsc>l III , aan de achterkant waan'an de 
instrukties voor stemming per post vermeld in paragrafen 
(18), (19), (20) en (21) van deze regulaties gedrukt zi jn,. 

(12) De kiesbeambte tekent op het formulier van ver
klaring van identiteit het volgnummer van het aanzoek van 
de afw'ezige kiezer om een stembriefje aan of do1:t dit aan
tekenen. 

(13) De 'kiesbeambte plaatst in een aan de afwezige 
kiezer geadresseerde enveloppe aan h-~t adres waarheen hij 
in zijn_ aanzoek om een stembriefje verzocht heeft lfrt stcm
briefje te zenden - -

(a) het stembriefj e; 

(b) het formulier van verklaring van identiteit; 

(c) een enveloppe gemerkt "Te ~rorden aangetekend door 
postbeambten - :postvrij" --- "For registration by 
Postal Authorities -- post free", aan de achterkant 
in in'kt genummert met een nummer die overeenstemmt 
met de nummer w'aarmee het aanzoe'k-formulier ge
•merkt is zoals bepaald bij paragraaf (5) van deze 
regulaties en volledig geadresseerd aan de kiesbeambte 
(hienna genoemd de ,,omslag-enveloppe"); 

( d) een 'kleinere enveloppe waarop gedrukt staan de woor
den "stembriefje-enveloppe" en "Ballot paper enve
.Jope"; 

en maakt de aan de afwezige kiezer geadresseerde enveloppe 
goed dicht. 

(14) Aile aan afwezige 1,iezers geadresseerde enveloppen 
warden geteld en c!adelik door de kiesbeambte bij het dichtst 
nabij gdegen postkaantoor overhandigd voor aantekening en 
verzending naar de personen aan wie zij geadresseerd ,verden. 

(15) De 'kiesbeambte pakt onmiddellik na de voltooi
ing van elke uitreiking van de stembri.efjes en in de tegen
w'oordigheid van zulke kandidaten en agenten van kandidaten 
als aanwezig mochten zijn, in een env,eloppt (Aanhangsel IV). 
verzegeld met zijn eigen zegel e:~ verzegelcl door zu_ike kandi
daten of agenten van de kandidaten als mochten wensen hun 
zegels daaraan te heehten, h•et hij paragraaf ( 10) van dez•e 
r,egtilaties bedoelde gemerkfe .eksemplaar van de kiezerslijst 
en de kontrolebladen van de stembriefjes. Ir;idien de ,envdoppe 
door _ herhaald gehruik en verbreking- van de zegels ·vroeger 
daaraan -gehecht, .. onsterl, wordt, -wordt er een -nieuwe enve
loppe gebruikt. .In dit geval warden de v-0orheen g-ebruikte 
enveloppe of envel-Opren behouden - voor overlegging indien 
nodig. 
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(16) The ' rdurning -officei• sha:11 if_ !here is_ time con
veniently to do so, note · o.n · tire cerhfi.ed copies of the 
voters· roll suppli-ed to presiding officers for · official pur
-poses of the election as provided in paragraph 38 of the 
Schedule to the South" West Africa Constitution Act, 1925 

_ (Act No. 42 of 1925), t\1c names of all _voters to · whom 
ballot _papers !rave· .been issuecl. If ther,e 1s not_ time con
veniently to .note on the copies of the · voters' roll afore
.said the _issue of a ballot paper, the -returning offioer shall 
jmmediately advise eadl' presiding officer in the div,ision of 
the issue of the baHot paper. 

The r-eforning -officer shall · not, in so noting the names 
of vokrs to whtom ballot papers have been issued, draw a 
,line through the number a;nd surname of any such! v-0ter. 
In the said copies, the issue of absent voters' ballot papers 
.shall be indicated by endorsing in the margin against the 
names of the voters · concerned the letters "A.V." and by 
underlining the printed numbers of such voters. 

These directions shall be followed by pr,esiding ,officers 
who have been advised by returning officers of tl1e issue 
of absent voters' balJ.ot papers where time has not per
mitted the voting by the returning officers in the Si;lid 
•copi-es of such issue. 

(17) A person to whom a ballot paper has been issued 
under thes•e regulations shall _not be entitled to v-ote at any 
:polling station in the division in which hie Js registered uriJ.ess 
he first delivers such ballot pape r to the pr,esiding officer 
for cancellation. 

(18) The following directions for v,oting by post shall 
lie substantially observed:- -

(a) Before marking the ballot paper the absent voter shall 
produce bef.or-e a mag-istrate, returning officer, ,electoral 
officer, registering officer, specia l justioe of the peace, 
justice of the peace, police offic,er of a rank not 
below that of second class sergeant, or a police officer 
of any rank in charge of a _police post, at a place 
within the Mandated Territory of South W est Africa, 
the port and setUement of Walvis Bay or the Union, 
in . an ar,ea in which such official holds office a~ 
·such (whidr official is hereinafter referr,ed to as "the 
pr,esiding officer for absent votes") and before hro 
other adult 111,itnesses who shall be known to the 
presiding officer for absent votes-

( i) the ballot paper; 

(ii) the declaration of identity; and 

(iii) the enve lope in which he r,eceived the ballot paper. 

(b) Befor-e allowing any absent voter 1:-o record his vote 
before him, the · presiding officer for absent votes shall 
satisfy himself that the ballot paper produced before 
him has not been marked in any way other than with 
the official mark referred to in paragraph (10) of 
these regulations; 

(c) The absent voter shall sign the declaration of identity 
in the presence of the presiding officer for absent votes 
and the r-equir-ed witnesses who shall also sign the 
declaration of ident ity. 

The pr·esidi-ng ,officer for absent votes shall r-endcr 
all possible assistance to the absent voter not in con
flict with the South West Africa Constitution Act, 
1925 (Act No. 42 of 1925), and shal l, after signing 
the -declaration of id ·tntity, place ther-0011 his stamp of 
office, or if he h1s no stamp o-f office, a statement of 
his qualifications as presiding officer for absent votes. 

(d) The absent voter shall rnte by marking the ballot 
paper on the right-hand side with a cross opposite 
the name of the candidate for whom he votes. He 
shall not allow any person to see how he h'as voted, 
and he must not sign his name nor make any mark' 
or writing of any kind on the baJl-ot paper other than 
the -one cross. 

(e) Immediately after voting the absent . voter shall in 
the presence of the p·residing officer for absent votes 
and the required ,vitnesses, but without disdosimg how 
he has voted; place the ntarked ballot · paper in ·1he 
small envel·6pe on which are printed ·the words "ballot 
paper •env•elo1'le -:- stembriefje,envelopjJt,", and · fasten 
it up and ·then place the ballot pape,r env;e!ope togetji.fr 
with the declaration ·of identity in -the larger :envdope, 
addressed to the returning _ officer; . a;nd . shal_l _ hand 'it 
to the_ presiding' · officer. for absent votes w.hq shi:111 
despatch it by -· registeied - post without defay. ·. · .AP.Y 
such env,elope addressed · to the returning officer which 

(16) · De 'kiesbeambte merkt, indien hij · voldoende tijd 
daarvoor heeft, de na:men V'an alle 1<iezers aan wie · -stem
briefjes uitgetei'kt zijn, aan op de gecertificeerde -eksemp-laten 
van de kiezerslijsten verschaft aan voorzittende anibtenar-en 
voor ambtlike doeJ.einden van de ,,erkiezing zoals bif para
graaf 38 van de Bi.j-Iage tot de Zuidwest-Afri'ka Koi1stit11tie 
Wet, 1'925 (Wet No. 42 van . 1925r 'Ina.iin bij niet voldoen_de 
tijd heeft, om' op _de voorzegde e'ksempfareh van · de kiezers
lijst de uitreiking van een stembriefje aan te merken, bericht 
de lkiesbeambte onmiddellik de uitreiking van het stembriefje 
aan el'ke voorzittende ambtenaar in de afdeling. 

Wanneer de 'kiesbeambte de ,namen .van ki-ezers aan wie 
stembriefjes uitgerei'kt zijn, aldus aanmerkt, wordt gee-n lijn 
door het nummer en <le familienaam van . zulk een . kiezer ge
tro'kken. De uitreiking van stembrief}es aan afwezige kiezers 
wtirdt aangetek:ent door i-n de ruimte kgenover de namen 
van de betr-okken kkzers de letters "A. K." te schrij"iien ,en 
de g,edrukte nummers van zulke kiez-ers te onderstrepen. 

Deze voorschriften worden uitge\floer<l . door v_oorzitknde 
ambtenaren die door 'kiesbeambten in . kennis . gesteld zijn 
van de ,uitr,eiking van stemb;riefjes aan afwesige _l~i-ezer$ waa\· 
de 'kiesbeamten niet vnldoende tijd hadden om zulke uitreiking 
in voorgezegde eksemplaren aan te merk,en. 

(17) E•en persoon aan wie een stembriefje uitgereikt 
is ingevolge deze regulaties ,~s niet g•erechtigd .om bij ,e·en 
stembureau in de afdeling, waartn. hij geregistteerd is, -te 
stemmen tenzij hij eerst zul'k stembriefje aan de voorzittende 
ambtenaar -overhandigt om ge'kanseleerd _k w•ord-en. 

(18) Goede acht meet geslagen w'orden op de volgende 
instrukties voor stemming per post:-

(a) Alvorens net stembriefje te merken, moet de afwezige 
'ld-ezer voor een magistraat, kiesbeambte, verkiezings
beambte, registratieambtenaar, speciale vr,ederecht-er, 
vrederechter, politie-beambte die een -rang . ni,et · lager 
dan de rang van tw•eeq,c: k l as-sergeant be.kl-eedt of -e-en 
politie-beambte met W'elk:e rang ook, aan het hoofd 
van een politi-epost, op een plek in het Mandaatgebied 
Zuidw•est-Afrika, de hav,en en nederzetting Van Walvis-
ot de Unie in een gebied waarin bedoelde beambte 
als zodanig zijn ambt be'klee<lt .(w'elke ambte,naar hier
onder "de voorzitte11de -ambtenaar Voor af\V'ezig,e . st-ei:n
men" genoemd wordt) .en _voor _ twee andere volwassen 
g-etuigen, die aan de voorzitknde ambte.naar voor af
wezige stemm-en be'kend moeten zij:n, overleggen -

(i) het stembriefje; 

(ii) de verk laring van identit-eit; en 

(iii) de •envdoppe Waarin hij het stembriefj·e ontvirtg. 

(b) Alvorens hij -eea afwezi_ge kieser toelaat om voor hem 
te stem'men, overtuigt de voorzittende ambte-naar · voor 
afwez\sc •. stemmen zich. daf . :het ·aan . hem overle~~e 
st-embner3e op geen antler \V'IJZe dan met het -off1crele 
m erk in paragraat · (16) van de regulaties genoemd, 
gerner'kt is. 

(c) De afwezige kiezer ·ondertekent de v·erklaring van 
identiteit in de tegenwoor<ligheid van _ de voorzittende 
ambtenaar voor afw'ezige stemmen · en de_ ver-eiste ge
tuigen die mede de verklaring van iden.titeit,_ kkenen. 
De voorzittende ambtenaar voor . afwe-zig,e stemmen ver
leent aan de afwezige ki,eser alle mogelike hulp niet 
in strijd met de Ztiidwest-Afd'ka Konstifutie Wet, 1925 
(Wet No. 42 van 1925), en na ondertekenipg van de 
verklaring van identitei,t voorziet hij dezel'v1e van zijn 
ambts-st-~mpel, of indien hij geen ambts-stempel heeft, 
van een . vermelding van .· zijn . bevoegdheid als voor
zittende ambtenaar voor afwezige stemmen. 

(d) De afwezige 'kiezer stemt door het stembriefje a_an 
de rechter'kant met een kruisje tegenover de ,naam- van 
de 'kandidaat, voor wie hy stemt, te merken. Hy 
moet aan niemand laten . zien hoe hij gestemd heeft, 
en •hij moet niet zijn naam te'kenen ; of een· of ande'r 
mer'k zetten ,op het stembriefje 9f iets anders be
halv,e 'het en'kel kruisje . sch'rijv,en. 

(e ) Onmiddellik na gestemd te hebben plaatst de afw'ezige 
kiezer in tegenwoordighe.i_d · van . de y,oorzitte.nde \l_mbte
naar voor afwezige stemmen en de · y,ereiste getuige:n, 
inaa_r: ~onder te onthutlen, hoe Mi gestemd heeft, het 
~emerkte stembriefj:e in de kleine_ .. _ehveloppe \va·arop 
d~ . w.!oorden "stembriefje euveloppe - .,-- ·ballot . paper 
envelope" gedrukt zijn; maakt hem dich't en. plaatst 
daarop 'de stembriefje ... erweloppe .; .te · · zamein met de 
v:er'kl:aring van iderttiteit _ ,in de grotere, enveloppe .ge
adresseerd aan 'de kiesbeambte en overhandigt dez.elve 
aa:n de, voorzitte1ri<le ambtenaa:r Voot. afw:ezig,e stemmen 
<lie· de~elve zonder y,erv.nijl als aa,ngetekende. brief .p¢r 
post verze.ndt. ' Elke zodanige eriv,eloppe . g~dres&eerd 
aan de kiesbeambte die 'in de bewaring van postbe-
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is received into the custody of the postal authorities 
without being registered for transmission through the 
post shall forthwith be registered and transmitted to 
the returning ·officer to whom it is addressed . The 
failure to register any such envelope shall not in
validate the vote of the absent voter. · 

. . (19) The . presiding ,officer for absent votes shall not 
look at or make:'. himself acquainted with the vote giiven by 
the absent voter, and shall not permit any person (other 
thari the absent voter) to see or become acquainted with 
the absent voter's Vote, or to assist the absent voter to vote or io inte rfere in any way with the absent voter in relation 
to his vot2. Any presiding officer for absent votes, or 
othet officer or person who contravenes any of the pro
visions of this paragraph is guilty of an offence 
and Jiabk on conviction to a penalty not exceeding 
fifty pounds . 

(20) Any person present when an absent voter is be
for-e a presiding officer for absent votes for the purpose 
of voting by post shall--

(a) obey all .dire.ctions of the presiding officer for absent 
votes; 

(b} rdrain from making ariy communication whatever to 
the absent voter in relation to his vote; 

(c) rc:!frain from assisting the absent voter or in any 
way interfering with him - in relation to his vote; and 

( d) r::frain from looking at the absent voter 's vote or 
from doing anything whereby he migM become acquaint
ed with the absent voter's vote. 

Any person who contravenes any. of the provisions of 
this paragraph is guilty of an ofknce aiid liable on con
victkm to a penalty not exceeding fifty pounds. 

(21) Any person to whom an envelope confaining or 
purporting to contain a ballot paper is entrusted by an absent 
voter for . the purpose of posting to a returning officer and 
who fails to post the envelope forthwith' shall be guilty of 
an o.ffe-nce and liable on conviction to a penalty not exceed
ing f ifty pounds, 

(22) The rdurning officer shall ,provide a ballot box for 
the reception of the covering envelopes when returned by 
the absent voters . Such ballot box shall immediately after 
the completion of the first issue of the baHot papers be 
sho\\ln open and empty to fa.c candidates and such agents 
of the candidates as may be in attendance, and shall be 
sea led Vl' ith the:'. seal of the returning officer and the seals 
of such of the:'. candidates or agents of the candidates as 
desire to affix their seals and sha!l be marked "absent voters' 
ballot· box", and the returning Qi'ficer shall make provision 
for the safe custody of such ballot box. 

(23) The returning officer or his assistant shall im
mediately on receipt of any covering envelope place it un
opened in th e:'. absent voters' pallot box and shall enter on 
a list (hereinafter referred to as the "list of 'Covering, 
envelopes receiv,ed") the posbl registered number and the 
office of origin of such' envd.ope. 

(24) The officer in charge of the post office from !-vhich 
any covering envelope has be.en delivered to the returning 
officer before the close of the poll shall, not later t'h'an 
twenty-four hours after the close of the poll, s,end to the 
returning officer a list showing the postal regis~ered number 
and office of origin of every covering envelope whkh he 
has caused to be ddivered to the returning officer. Such 
list and the list of covering envdopes received shall, unm 
the commencement of the. counting of votes, as provided 
in paragraph· 50 of the Schedule to th'e South West Africa 
Constituti on Act, 1925 (Act No. 42 of 1925), and during a 
period of one month• after the declaration of the r•esult of 
the poll, be open to public inspection at the office of 
th'c returning officer, without payment of any fee. 

(25) Where cpvering envelopes are received by the 
returning officer afkr the close of' the poll, or where any 
envelopes addressed to abs,mt voters are returned as un
delivered, the returning officer shall not open such . envelopes 
and shall seal them up into s~parate packets. 

(26) When a ll the ballot boxes and other packets 
mei1tioned in ·· paragraph 49 of the Schedule to the South 
West Africa Constitution Act, 1925 (Act No. 42 of 1925), 
h4ve \xen received from presiding officers, . and not be
fore, 'the · absent voters' ballot box shall be opened by 
the returning officer in the presence C>f the counting officers 
and · such <;,1,ftdidates and agents of candidafes (not exceeding 
orie · agent of each candidate.) as may be in attendance. 

ambten komt zonder aangetekend te zijn voor ver
zending per post, wordt onmiddellik aangetekcend en 
aan de:'. kiesbeambte, aan wie hij geadresseerd is, toe
gezonden. Verzuim van aantekening van zulk ,een enve
loppe maakt de stem van de afwezige kiezer ni-et on
geldig. 

. (19) De voorzittende ambtenaar voor , 0
- --- '-· '"·--

men, kijkt niet naar •of maakt zich zelf beh:enct met cte 
stem uitgebracht door de afwezige kiezer, en Iaat niet toe 
<lat iemand (behalve de afwezige kiez.;;r), de stem van de 
afwezige kiezer ziet of daarmee bekend wordt, of dat iemand 
de afwezige ki-eze r hijstaat in het stemmen of zich met de 
afwezige kiezer op enigerlei wijze, met be-trekking tot zijn stem, 
bemoeit. De voorzittende ambtenaar voor afw'ezige stemmen 
of andere beambte of persoon die. d e bepalingen van deze 
paragraaf overtreedt, maakt zich sch'Uldig aan ,een over
treding, en wordt bij schuldigbevinding gestraft met een boete 
rnn ten hoogste vijftig pond. 

(20) Aile personen tegenwoordig wanneer een afwezige 
kiezer voor een voorzittende ambtenaar voor afwaig" stem
men verschijnt voor het doe! ·om per post te stemmen 
moeten -

(a) aan alle instrukties van de voorzittende ambtenaar voor 
afwezige stemmen gehoorzamen; 

(b) zich onthouden van enige mededeling .te doen aan de 
afwezige kiezer in verband met zijn stem; 

( c) zich ·onthouden van de afwezige kiezer bij te staan 
of op enige wijze hem te be°Lnvloeden in verhand 
II1et zijn stem; en 

(d) zich onthouden van naar de stem van de afwezige 
kiezer te kijken of van iets te doen waardoor zij 
bekend zouden warden met de stem van de afwezige · 
kiezer. 

Hij die:'. de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, 
maakt zich schuldig aan een ·overtreding en wordt bij schu!dig
bevinding gestraft met een boetc:'. van ten hoogste vijfti.g 
pond. S"\0

1 
(21) Hij di,e een enveloppe, wclke een stembri efje be

vat of heet te bevatten, aan hem door een afwezige stemmer 
toevertromvd voor het doet om hem op de pQst te doen 
naar een kiesbeambte verzuimt om de enveloppe dadeiik 
op de post te doen, maakt zich schuldig aan een overtreding .. 
en word bij schuldigbevinding gestraft met een boete van 
ten hoogste vijftig pond. 

(22) De kiesbeambte maakt voorziening voor een stem
bus voor de ontvangst van de omslag enveloppen wanneer 
zi j teruggezonden worden door de afwezige kiezers. Zulke 
stembus wordt onmiddellik na de voltooiing van de eerste uit
r-eiking van de stembriefjes open en ledig aan de kandi
daten en zurke agenten van de kandidaten als aanwezig moch
ten zijn, vertoont, en wordt verzegeld met het zegel van de 
ki,esbeambte en de zegels van zulke van de kandidaten of · 
agenten van d e kandidaten als mochten wensen hun zegels 
daaraan te hechten, en word gemerkt "Afwezige kiezers 
stembus" en de kiesbeambte maakt voorziening voor de veilige.· 
bewaring van zulke stembus. 

(23) De kiesbeambte of zijn assistent plaatst onmiddel
lik na ontvangst van een omslag-enYeloppe hem ongeop-.cnd 
in de afwezige 'kiezers stembus en tekent op een lijst (hierna 
genoemd de lijst van ontvangen omslag-env,eloppen) het post
nummer van aante'kening en het kantoor van afzending van. 
zul'ke enveloppe aan. 

(24) De hoofdbeambte van het postkantoor door het
welk e_en omslag-enveloppe aan de kiesbeambte afgele\'erd 
is voor de sluiting van de stemming, zendt niet later dan 
vier en twintig uur na het sluiten van de stemming naar 
die 'kiesbeambte, een lijst met he.t postnummer van aan
telkep.ing en kantoor van afzending van alle omslag-enveloppen 
die hij aan de 1desbeambte heeft doen bezorgen. Zulke lijst 
en de .Jijst van ontvangen omslag-enveloppen zijn totdat 
aangevangen wordt met de telling van de stemmen, zoals . 
bepaald bij paragraaf 50 van de Bijlage tot de Zuidwest• 
Afrika Konstitutie Wet, 1925 (Wet No. 42 va 1925), en ge, 
durende een tijdperk van een maand na de verklaring van 
de uitslag van de stemming, open ter publieke image bij 
het kantoor van de kiesbeambte -zonder enige betaling. 

(25) Wanneer omslag-enveloppen door de kiesbeambte 
na het sluiten van de stemming ontva:ngen ,vorden, of wanneer 
enveloppen geadress'eerd aan afwezige ldeiers teruggezonden 
Worden als oribestelbaar, opent de kiesbeambte zulke enve
Ioppen niet · :en verzegelt ze in afzonderli'ke pakketten. 

(26) Wi:tnneer alle stembussen ,en andere pakketten ge
noemd in paragraaf 49 van. de Bijlage tot .de Zuidwest-Afrika 
Konstitutie Wet, 1925 (Wd No. 42 van ·1925), van <le voor
zi_.ttende ambtenaren ontvangen zijn, en niet vroeger, wor-dt de 
afwezige kiezers.sterribus door · de . kiesbeambte . geopend in de 
tegenwoordigheid van de . telle-nde _ambtenaren en zod'anige 
kandida±en en. agenten van kandidaten (maar niet meer dart 
een . agent van· elke kandidaat), die er aanwezig zijn . 
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(27) When an' absent voters' ballot box has been opened . (27) Wanneer een afwezige stemmers-stembus geopend 
·the i;etuming officer shall sort the c-overing ,envelopes con- . . is, rangschi'kt de kiesbeambte de omslag~enveloppen .daarin 
·tained therein into the nume rical order of the numbers hevat in volgorde volgens de · nummers aangetekend aan de 
endorsed on the bac'k! in accordance \.vith - fhe provisions of achterkant overeenkomstig de bepaling-en van paragraaf (13) 
paragraph (13) of these regulations and check the postal van 'deze _regulaties ,en .. _v;ergelij'kt het postnummer v'an aan-
registered number on every envelope with the numbers entered tekenilfg o·p elke enveloppe met de nummers aangetekend 
on the list of covering env,elopes received, and_ .shall then op de lijst van ontvangen omslag-envdoppen, en .~pent daar-
open -each covering -envelope separately and record the name na elk'e omsfag-envelop:pe afz-onderlik en tekent de naam van 
of the absent voter from w'hom it 'has been ·r,eceived on de afwezige kie:?er van wie hij ontvangen is, ·aan op V'oor-

. the said fat, examine the declaration . of 1dentity and compare zegde Hjst, onderzoe'kt de verklaring van ide.ntiteit en vier-
the signatur,e of the absent \7oter on such declaration with th:!. gelij'kt de ha-ridtekening van de afwezige kiezer op . zulke 
$ignatur,e of the same voter on the application ·for ·the pallot verklaring ·met de handtekening van dezelfde kiezer op het 
paper and aUow the candidates. and the agents of the :candi.- aanzoe'k om het stembriefje ,en 1aat de kandidaten en de 
dates to inspect both signatures. agenten van de 'k'andidaten toe beide handt•ekenrngen te inspek

teren. 
(28) ff the returning officer is satisfied that the signature 

on the declaration of identity is that of the voter · who (28) · lndien de 'kiesbeambte ov.ertuigd is dat de hand-
signed the application for the bal1ot paper and is pr,operly: tekening op de verklari·ng van identit.eit, die is van 'de ki,ezer 
witnessed as provided in _1}aragraph (18) of these regulations, die het. .aanzoe'k' om h:et stembri.efje ondertekende, en behbor-
.'he shall place the declaration of identity and the ballot lik door getuigen getekend is z,oals bepaald btj paragraaf 
pap-er enve lope in separate receptacles. If he· is not so (18) van deze regulaties, plaatst h1j de verklaring Van identi-teit 
satisfied he shall endorse the declaration of identi-ty "vote en de stembriefje ,enve loppe in afzonderlike houders. Indi,en 
rej•ected" and .shall attach thereto th:e ballot. paper envelope , hij niet aldus overtuigd ' is, merkt h'ij op de verklaring van 
without open~ng such envelope, or, 1f ther,e is no such identit,eit aan "stem afgekeurd" en hecht de stembriefje enve-
envelope, the ballot paper, and if objection to his decisimt foppe daaraan zonder zul'ke enveloppe te openen, of, in-
is made by or on behalf of any candidate he shall add to <lien er geen zodanige envelojYpe is, het stembriefje •en, indien 
the endorsement the words "rejection objected to". The bezwaar wordt gemaa'kt tegen zijn bes\issing door of ten 
returning officer shall keep all re j,ected declarations with behoeve van een kandidaat, V'oegt h'ij aan de aant,ekening de 

·the attached enve lopes o:· ballot papers, as the case may woorden "tegen afkettri'1l,g bezwaar gema~kt", toe. De kies-
:be, separak fr.om other · documents, and . shall ·deal With beambte bewaart aUe afgekeurde verklarmg,en met de aan-
·them as provided in paragraph (31) of these regulations. gehechte enveloppen of ste mbriefj,es, naar het geval mocht 

zijn, afzonderli'k van andere dokumenten ,en handelt met 
(29) Where a declaration of identity does not appear hen zoals bepaald bij paragraaf (31) van deze regulaties. 

to accompany the ballot paper envelope the returning officer 
shall open the ballot ·paper envelope, and if it is • found 
io contain the declaration of identity he sh'all . deal with 
such declaration and ballot paper in accordance with these 
:regulations. 

(30) Any declaration of identity not accompanied by 
a ballot paper and any ballot paper · not accompanied by 
a declarati-ort of identity shall be marked "rej,ected". 

(31) The returning officer shall . seal up in separak 
:packets - -

( a:) the ,original applications for ballot papers; 

(b) the declarations of identity W'hic11' accompanied any 
ballot papers duly accepted; 

(c) any rejected declarati.ons of identity with the envelopes 
(if any) attached . the1:eto; · 

( d) any b'aJlot . papers rejected in terms of these regu
lations; and 

(e) any ballot papers de livered for cancellation in terms 
of paragraph ( 17) of these regulations. 

(32) When the . covering envelopes i:n the absent voters 
ballot box have bee·n open,~d and their contents dealt with' 
as herein provided, the returni,ng officer shall open the 
accepted unopened ballot paper ·envelopes a·qd without un
folding the ballot papers contained there in, shall mix thiem 
wifh the·· ballot · papers contained in the ballot boxes referred 
·to in paragraph 50 of the _Schedule to the South West Africa 
Constitution Act, 1925 (Act No. 42 of . 1925), before the 
·counting of the votes as provided in that paragraph. 

(33) The ret_urning offi ce r shall forward to the Secr,e
tary for SoµJh West Africa at the same time as he for
wards · the docum,ents m~ntioned in paragraph 53 of the 
Schedule to the South West Africa Constitution Act, 1925 
{Act No. 42 of 1925) --

(a) the sealed and used envelopes referred to in para
graph ( 15) •of these reguiations; 

(b) a ve rified absent voters' ballot paper account in the 
fonn of Annexur-e V; and 

(c) the packets . referred t·o in paragraphs (25) and (31) 
of t'hese. regulations. 

The returning officer shall also forward to th1e .said Secr,e
iary OlJ.. the ·.expiif of one rimnth from ·the · date of fole 
declaration . of the poll the lis_t of covering envelopes receive?, 
and the -list of postal registered numbers· ref.erred to m 
paragraphs (23) and (24) of these regulations. 

(34) Any •envelopes returned as undelivered, .and any 
covering envelopes received by the returning _.office.r after 
the said packets · have been forwarded to the Secretary ·:for. 
South: West Africa shall be retained unopened and forwarded 
subsequently. 

(29) Wanneer geen verklaring van identit-eit de stem
brief3e envelop'[)e blijkt te vergezellen, opent de kiesbearnbte 
de stembriefj-e envdoppe en indien deze bevonden wordt 
de verklaring van identiteit te bevatten .. handelt h'ij ·met zulke 
verklaring en stembride oV'ere,enkomsti'g deze regulaties. 

(30) Een verklaring van identit-eit :niet verge_zeld van 
een stembriefj,e en een stembriefj ,e niet vergezeld van een 
verklaring van identiteit Worden gemerkt "afgekeurd". 

(31) De kiesbeambte verzegelt in afzonderlike pak
ketten :-

(a) de .oorspron1dike aanzoeken om stembriefjes; 

(b) d·e verklaringen van' identiteit welke behoorlik aange
non1-en stembriefjes verg-ezellen; 

(c) afgekeurde verklaringen van identiteit met "de enveloppe 
(zo er een was) da,1raan aang,ehecht; 

( d) in iermen van deze Bijlage afgekeurd" stembriefjes; 
en · 

(e) stembriefjes die irtg.evolge paragraaf (17) va:n deze 
regulaties overha·ndigd zijn om g,e'kanseleerd te worden . 

(32) Wanneer de omslag•envel'oppen . in de afwezige 
stemmer-stembus geopend zijn en rn'et de inhoud · gehandeld 
is als hierin · tevoren bepaald, ope-nt de 'kiesbeambte de aan, 
genomen ongeopende stembriefje enveloppen en maakt ze 
zonder de stembriefje daarin bevat te ontvou=n doormekaar 
met de stembriefjes bevat in de bij pai:agraaf 50 van de 
Bijlage tot de Zuidwest-Afrika · Konstituti,e Wet; 11)25 (Wet 
No. 42 van 1925), bedoelde stembuss-en voor de telling van 
de stemmen z-oals in die paragraaf bepaald. 

(33) De kiesbeambte zendt naar de Sekretaris Yoor Zuid
west-Afrika terzelfdertijd als hij de in paragraaf 53 van ·de. 
Bijlage tot de Zuidwest-Afrika Konstitutie Wet, 1925 (Wet 
No. 42 van 1925) v•ermelde dokumenten zendt -

(a) de bij paragraaf (15) van de ze regulaties genoemde 
yerzegelde en gebruikte em,e1oppen ; 

(b) 'n bekrachtigde afwezige stemmers stembrief-verslag in 
de v-orm · van Aanhangsel V; en 

( c) de bij paragra£en (25) en (31) van deze regulaties 
genoemde pa'kketten. 

De · ·kiesbeambte 2:endt mede na het verloop van een 
· maand na de ver'klaring van de stemming, de lijst van ont
vangen ·· oms!ag-envelop·pen, de lijst ,1an postnummers van 
aante'k,ening, bedoeld bij paragrafen (23) en (24)' van deze 
regulati-es, naar de voormelde Sekretaris. 

(34) Aile enveloppen als onbestel)baar teruggeionde.n, 
en aUe omslag-ennloppen door de kiesbeamte ontvangen 
na de verzending van de gezegde pakketten naar de Sekretaris 
voor Zuidwest-Afrika worder. ongeopend bewaard en ver-
volgens opgezonden. · · 
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(35) lll'e Secretary for South West Africa shall safely 
keep all packl_ets received by him in pursuance of the pro
visions of paragraphs (33) and (34) . of these r.egulations 
for six months after the expiration whereof the .said packets 
and all papers contained therein may be destroyed. 

ANNEXURE 1. 

APPLICATION TO VOTE · BY POST AS AN ABSENT 
VOTER. 

For R,etur.,zing Off1t er's Use. 

Consecutiv,e No. of application 
Date of receipt 
Date of issue of ballot paper 
Returning officer's initials 

MANDATED- TERRITORY OF SOUTH WEST AFRICA. 

VOTING BY POST. - APPLICATION FOR BALLOT 
PAPER. 

(N.B.--This application must be delivered by hand or sent 
through registered post . to the returning officer ap
pointed for the . electoral division , and must be r,eceived 
by him not lakr than eight days · before fhe polling 
day.) 

To the Returning Officer 
for the undermentioned Electoral Division. 

I, the undersigned applicant, being enrolled as 

Surnam;,, 
Christian 
Name or 
Names 

Residence and 
Postal Address 
(as appearing on 
Voters' Roli) 

T rade, Profession, 
or other 
occupation 

on the voters' roll for the electoral division of .. .. 
hereby apply for . a ballot paper to vote by pose as an 
absent voter in the manner prescribed in the Schedule to 
the Electoral Law (South West Africa) Amendment Pro
cl.amahon, 1-933, at the forthcoming election of a member 
of the Legislative Assembly. 

· I declare that I hav;,, reason to believe that I shall not 
at any time throughout the hours of polling on polling 
day -

(1) be within the above-mentioned electoral division, or 

(2) whne such division is situate · wholly or partly within 
ani municipality, be within .that division or any other 
division . which is wholly or partly situate witnin that 
municipality. 

l request that a ballot paper may be sent to me at the 
following address:--

Sig11ature of applicant (in own handwriting) ... .. . 

Date . . ... , 19 .. 

I solemnly and sincerely declare that I am a competent 
witriess as prescribed for the purpose of absent votes, that 
the · applicant has in my presence signed this application, 
that I am satisfied as to the identity of the applicant, and 
that by inquiry from the applicant, or otherwfae, I have 
every reason to believe that the statements contained in 
the application are frue. 

Signature ~i' ·~~;;.;~~t~t witness. 
(See footnote.) 

Date and stamp of office. 

Title under which witness acts 
as competent witness. 

Dated at .. .... · . the 
19. ... ... . . 

. .... day of ..... ...... ... .. .. . , 

(35) De Sekretaris voor Zuidwest-Afrika houdt al de 
door hem ingevolge de bepalingen van paragrafen (33) en (34} 
yan ~e_z;e regulaties ontvangen pakketten zes maanden lang; 
m ve11ige bewaring, na het verloop waarvan de voormeldec 
pakketten en alle daarin bevatte papieren vernietigd mogen 
worden. 

AANHANOSEL I. 

AANZOEK OM PER POST TE STEMMEN ALS EEN 
AFWEZIOE KIEZER. 

VOOR OEBRUIK VAN KIESBEAMBTE. 
Volgnummer Yan aanzoek 
Datum van onlvangst 
Datum van uitreiking van 
Paraaf van kiesb~ambte 

stembriefje 

MANDAATOEBIED ZUIDWEST-AFRIKA. 

STEMMEN PER POST. - AANZOEK OM EEN 
STEMBRIEFJE. 

(LW.- Dit aan;zoe~ moet bij hand bezorgd bij of per aan
getekende bnef naar de kiesbeambte. voor de kiesafdeling: 
aangesteld, gezonden, en niet later dan acht dacren voor 
de stemdag door hem ontvangen wo'rden.) "' 

AaP de Kiesbeambte 
voor ondergenoemde Kiesafdeling. 

Ik, de ondergetekende aanzoeker, die ingeschreven is. 
als 

Familie
naam: 

Doop
naam of 
namen: 

Woonplaats en 
Postadres (zoals 
op de Ki~zerslij st 
vermeld): 

Ambacht, 
Beroep of 
andere Be
drijf: 

op de Kiezerslijst voor de kiesafdeling ............ ...... ........... .. . 
doe hierbij aanzoek om een stembriefje om per post te 
stemm~~ als een afwezige kiezer op de wijze bepaald in 
~e Bqlage . tot de Kieswet (Suidwe~-Afoi:ka) Wysig-
1?gsproklamas1e 1933 bij de volgende verkiezing van een 
lid van de Wetgewende Vergadering. 

Ik verklaar dat ik rede heb om te gelooven dat ik 
niet te eniger tijd gedurende de stemuren op de stemdag-

(1) binnen bovengenoemde kiesafdeling zal zijn, of 

(2) waar zulke afdeling geheellijk •Of ten deele binne11 
enige ande:· afdeling welke geheellijk of ten deele 
binnen die municipaliteit gelegen is, zal zijn. · 

Ik verzoek dat een stembriefje aan mij gezonden wordt 
aan het volgende adres: 

Handtekening van aanzoeker (met zijn •eigen hand) .. 

Datum 19 .. .. ...... . . 

Ik verklaar plechtiglijk en oprechtelijk dat ik een be
voegde getuige hen zoals voorg,eschreven voor het doe! van 
afwezige kiezers, dat de aanzoeker in mijn tegenwoordig
heid <lit aanzoek ondertekend heeft, <lat ik' mij vergewist heb 
omtrent de identiteit van de aanzoeker en dat ik door onder
vraging van de aanzoeker of anderzins · mij vergewist heb 
<lat de verklaringen, bevat in het aanzoek, waar zijn. 

Handtekening van bevoegde getuige. 
(Zie tekstnoot.) 

Datum en ambts-stempel. 

Hoedanigheid waarin getuige als bevoegde getuige optreedt. 

Oedagtekend te 
dag van 

.. ... ... op de .... .... ... . . 
.... . 19 .. 
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N.B. - The following persons are . competent witnesses in the 
area in the Mandated Territory of South · West Africa, 
the port and settle ment of Walvis Bay, or the Union, 
for which1 appointed or ·. in w'h'ich they hold office, 
viz. , all magistrates, returning officers, electoral of
ficers, registering officers, special justices of the peace;. 
justices of fh:e peace, ·. police ,officers not bel,ow the 
rank of second-class sergeant and police officers of 
any rank in charge of police posts. 

WARNING.- Any person who makes, and any ·person · who 
-induces any other person to ma'ke, any false stateme,nt 
in a:n application for a ballot paper ·Or in the declaration 
contained in such' application, is guilty of an offence and 
liable on conviction to a penalty not exceeding fifty 
pounds. 

ANNEXURE fl. 

MANDATED TERRITORY OF SOUTH WEST AFRICA. 

TO 

VOTfNO BY POST. 

ELECTORAL DIVISION OF 

I have to inform you that your application for an 
absent voter's ballot paper cannot be accepted for the .reason 
that ..... ........... .............. . ..... .. ... ............. ..... ... ................ . 

I forward here\vith another form to be completed in every 
particular. Kindly return the completed form so as to 
reach me not later than .eight days before the ..... ............... ......... . 

...... ... , 19 ........... , which has been fixed as polling day 
for the election. in the above-mentioned electoral di vision. 

Place 

Date 

Returning Officer. 

...... , 19 

Postal Address 

ANNEXURE III. 

MANDATED TERRITORY OF SOUTH WEST AFRICA. 

VOTING BY POST. - DECLARATION OF IDENTITY. 

I hereby declare that I am the person who applied to 
the returning officer for the electoral division of ................. . 

.... ....... ...... ....... . . on the printed form for a ballot paper, 
and to W'hom were sent the absent voter's ballot paper and 
the envelope in which it was enclosed (both of which I 
now produce). 

Signature of absent voter ..... .. .... .......... ........ .. ... . 

Dated at ...... ... ..... the ..... .. ........... day of... . 
19. 

The above-named voter has produced the ballot paper 
and the envelope referred to, and has signed the above 
declaration in my presence and in the presence of the 
two undersigned witnesses, who are adult persons known 
to me. 

Date .... ............... ...... .. ..... ................ .. ........ . 

Signanire of Presiding Officer · for 
. . . Absent Votes. X 

Title under which presiding officer for absent votes acts:-

The above-named absent voter has produced the ballot 
p.aper and the envelope . referred to and has stgned . th'e 
above dedaratiori in' our , presence: · 

Signatures of witnesses: (1) : .... .. .... .......... ... . , .......... . 
(2) .. .. . . ...... .. : .. . , .. . 

Let Wel.-•De v.olgende personen zijn bevoegcle getuigen in. 
bet Maridaatgebied Zuidwest-Afrika,. de hav,en ·en neder
zetting van Walvisbaai. of de _Unie, waarvoor ·zij be
·noemd zijn of waarin zij hun ani.bt · be1deden, name-· 
lijk, iedere magistraat, ·kiesbeambte, verkiezingsbearhbte, 
registratieambtenaar, speciale vr,ederechter, vrederechter: 
politiebeambte, die een rang niet lager dan de rang van 
tweede klas sergeant beld.eedt en iedere politiebambte, 
met Welke rang ook, aan het hoofd van e-en politie
post. 

Wiawschuw'ing :- Hij, die een valse v,erklari-rigniaakt en hij, die 
een andere persoon ov.erhaalt om zul'ks t e doen in e.en 
aanzoe'k om e.en stembriefje of in' de verklaring bevat 
in zul'k aanzoek, maakt zich schuldig aan · ·een over
tr-eding en wordt bij schuldighevinding gesfraft met 
een boete van ten hoogste vijftig pond. 

AANHANGSEL II. 

MANDAATOEBIED ZUIDWEST-AFRIKA. 

Aan .. ... . 

STEMMEN PER , POST. 

KIESAFDELINO ..... .... . ... . . .. .... , .. ....... .. ....... . 

Ik moet u rnededelen dat u aanzoek om ·een stemb'riefje 
voor een afwezige kiezer afgewe:ten ·· moet worden omdat 

········ ··· ········ ··· ·· ···· ···• ········••.•~····· ·····••·· ··· ·····:····· ···· ····· · 

..... ··············· ·· ···· ······ .. ········· ······· ··· · ······ ···· i ··· ·--· ·············· ······ · .. 

Ik zend u hierrnede eeri nieuw aanzoek~formulier dat 
volledig ingevult moet worden. · OelieVe het voltooJde for
rnulier terug te zenden zodat bet . mij niet later bereikt dan 
acht dagen voor de ........... ..... ........ ....... ....... ......... : 19 .... ; ....... die als 
stemdag bepaald is in bovengenoemde kiesafdel.ing. 

Kiesbeambte. 

P.Jaats: 

Datum: 

Postadress : ..... · ............ ........... .. ......... .. •,• ... -~ . 
•• .•: ··· ·•· ·· ···.········ ······ ······ ····•· ····-"····· 

AANHANGSEL III. 

MANDAATOEBIED ZUIDWEST;AFRIKA. 

STEMMEN PER POST . . -- VERKLARING VAN 
1DENTITEIT. 

Hienmede verklaar ik <lat ik de per$oon: hen, die bij de 
1desbeambte van de kiesafdeling ....... , ... ..... ., .......... ....................... . 
op het gednikte formulier aanzoek gedaan heb' om .een .stem
briefj,e voor afwezige 'kie:ters en aan wien een · sfembri-efje 
en de enveloppe waarin bet ingesloten was · (welke bF·:de 
hiermede vertoont worden) gezonden is. 

Handte'kening van afwezige kiezer: .................... , ................... ... .. . .. 

Oedagtee'kend te .. . .. ... ... op de ............ ..... ..... .. 

dag van ..... . ..... 19 ......... .. . 

Bovengenoemde kiez·er heeft bet genoemde stembriefje 
en de enveloppe vertoont en heeft · bovenstaande verklaring 
in mijn tegenwoordigheid en in de. tegenwoordigheid van de 
twee onderg.etekende getuigen, . die . volwassen en'· aan . mi j: 
bekend zijn, ondertekend. 

Datum: ............ .... ........ . .... .... ....... ...... ........... . 

.. Handte-kening van Voorzittende 
Ambtenaat' voor Afwezige Kiezers. X 

Hoedanigheid waarin voorzittende arnbtenaar v:oor afwezig-e 
kiezers· optreedt : ············ ··· ······ ·.- ·=·::··=····'· ··--···········;··-- ······'·······:··· 

Bovengenoemde afwezige 'kiezer heeft het genoemde stem~ 
briefje en de enveloppe vertoont : en heeft .. bovtensJaande ve.i:
k'laring in onze . tegenw·oordigheid . get.ekend. · 

Handtek~ingen van getuigen: m::::::::::::::::::,: :::::::::::::·:'.:::::::: 
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x The following persons are presiding officers for absent 
votes in the area in the Mandated Territory of South West 
Africa, the port and settlement of Walvis Bay or the Union, 
for which appointed or in which' they hold office, viz: all 
magistrates , returning officers, electoral officers, registering 
offic-ers, special justices of the peace, justilces of the peace, 
police officers not below' the rank of second-class sergeant 
or a police officer of any n.nk in charge of a police ]:>ost. 

(See din:cti-ons on back ·of form.) 

DIRECTIONS FOR VOTING BY POST. 

1. (a) Before marking the ballot paper the absent voter 
shall produce before a magistrate, returning officer, 
electoral officer, registering officer, special justice of 
the peace, justice of the peace, police officer of a 
ra:nk not below that of second class sergeant, or a 
police officer' of any rank in charge -of a police _post, 
at a place within the mandated territory of South 
W,est Africa, the port and settlement of Walvis Bay 
o r tht Union, in an area in which such· official holds 
office as such (wfrich' 6,"ficial is hereinafter referred to 
as "the .presiding officer for abscnt votes") and 
befor-e h,ro other adult witnesses who shall be known 
to the presiding officer for absent votes -

(I:>) 

( i) the ballot paper; 

(ii) the declaration of idtntity; and 

(iii) the envelope in W'hich he received the ballot paper. 

Before allowing any a'bsent voter to record his vote 
before him, ti1e presiding officer for absent votes shall 
satisfy himself that the ballot paper produced before 
him has 11ot been marked in any ·way oth'er than with 
the official mark rderrtcl to in paragraph 10 of the 
Regulations. 

(c). The absent voter shall sign the declaration of identity 
in the pr,esence of the presiding officer for absent 
v-ote·i; "and "the . required Witnesses who shall a !so sign 
the dedaration of . identity. 

The . presiding officer for absent votes shall render 
all possible assistance to the absent voter not in conflict 
with the South West Africa Constitution Act, 1925 
(Act No. 42 of 1925), and shall, after signing the de.
claration of identity, place thereon his stamp -of office, 
or if he has no stamp of office, a statement of his 
qualifications as pr-esiding officer for absent votes. 

( d) The absent voter shall vote by marking the ballot 
paper on the right-hand side with a cross opposite 
the name of the candidate fot· whom he votes. He 
shall not allow any person to see how he h'as voted, 
-and he must not sign his name nor make any mark 
or writing -·of any kind on the ballot pape r other than 
the one cross. 

(e) Immediately after voting fhe absent voter shall in the 
presence of the presiding officer for absent votes 
and, the requirec\ witnesses, .bi.it without disclosing how 
h~ .. has voted, place th·e mark•~d ballot paper in the 
small ~nv,e!,ope on which are printed the words "ballot 
paper •e:nvdope 7 stembriefje-enveloppe", and fasten 
it µp and. thrn place the ballot paper envelope together 
with the declaratipn of identity in the _ larger envelope, 
addressed to the returning .. officer, and shall hand 
it to the presiding officer for absent votes who shall 
despatch it by registered post w'ithout delay. Any 
such envelope addressed to the returning officer which 
is received into the custody of the postal authorities 
"Vithout being . registered for transmission through the 
post shall forthwith be registered and transinitted to 
'the · retur11Tng , officer_ to _ . w'honi. it is .. addressed. _ The 
f11iliire to register any such envelope shall not invali-
date ·the vote of the absent voter~ 

2. The presiding officer for absent votes shall not look 
at or make h'imself acquainted w'ith the vote given by 
th1e absent voter, and shall not permit any person (other 
th1an the :· absent w.,ter) to see or become acquainted with 
tJ-iie :absent voter's vote, or to. assist . the absent voter to vote 
or ·to interfere in any way with1 the absent voter in relation 
to. h'is ·vot•e. • :Any pr-esiding officer -fot absent votes, ·or other 
officer- or - person w'ho contravenes any of the provisions of 
thisparii.gr9-ph is guilty of an offence anc;I Hable on con
vict/on· io a _penalty ,riot exceedi11!f fiffY; 'J.?o:unds7 

3. Any person ):i,resent · w'hen an absent voter is before 
a . presiding officer for absent. votes for th~ --. purpose of 
voting by post shlaU.,..,.. , · · · · · · · 

x De volgende personal zijn voorzittende ambtenaren v,oor 
afwezige stemmen in het Mandaatgebied Zuidwest-Afrika, de 
haven ·en nederzetting var Walvisbaai of de Unie, waarvoor 
zij benoemcl zij n of· wamin zij hun ambt bekleden, namelijk, 
iedere magistraat, kiesbmrnbte, verkiezingsbeambte, registra
tieambtenaar speciale wederechter, vrecler::chter, politie
beambte die een rang :riet lager dan de rang van tweede 
klas sergeant bekleedt e1 ieder-e politi~beambte met welke 
rang ook, aan het hoof± van een politie-post . 

(Zie instrukties aan de achterkant van formulier-----;-). 

INSTRUKTIES VOOR STEMMING PER POST. 

1. (a) Alvorens het stembriefje te merke·n, moet de afwezige 
kiezer voor een nagistraat, kiesbeambte, nrkiezings
beambte, registrafu:cambtenaar, speciale vn:derechter, 
vrederechter, politi:r-beambte die ,een . rang niet lager 
dan de rang van tveede klas-serg eant bddeedt of een 
politi e-beambte mett welke rang ook, aan het hoofd 
van een politiepost, op een plek in . het Mandaatgebied 
Zuidwest-Afrika, de haven en nederzetting van Walvis• 
baai ·of de Unie in e'en gebi:.>d \vaarin bedoelde beambte 
als zodanig zijn a.mbt bekleedt (welke ambtena.ar hie:-
onder "de voorzittende ambtenaar voor afwezige ste!Jl• 
men" genoemd \V'ordt) en voor twee andere volwassen 
getuigen, die aa.n de voorzittende ambtenaar voor af• 
w'ezige stemmen b::kend moeten zijn, overleggen 
(i) het sterr.bridj e ; 
(ii) de ver'klaring van identiteit ;en 
(iii) de enveloppe waarin hij het stembridje ontving. 

(h) Alvorens hij een afw'ezige kieser · toelaat om voor hem 
te stemmen, overtuigt de 'l'oorzittende ambtenaar voor 
afwezige stemmen zich dat het aan hem ov•erlegde 
stembriefje .op geen antler wijze clan met het officiele 
merk in paragraaf ( 16) var'. de regulaties genoemd, 
gemer'kt is. 

( c) De afwezige kiezer onderfrkent de verk la ring van 
identiteit in d2 tegenwoordigheid van de v-oorzittende 
antbtenaar voor afw'ezige stemmen en de vereiste ge
tuigen die mede de verklaring van identiteit tekenen. 
De voorzittende ambtenaar voor afw'ezige stemmen vet
leent aan de afwezige 'kieser alle mogelike hulp niet 
in strijd met de Zuidwest-Afrika Konstitutie Wet, 1925 
(Wd No. 42 van 1925), en na ondertekening van de 
verklaring van identiteit voorziet hij dezelve van zijn 
ambts-stempel, of indien hij geen ambts-stempel hc:eft, 
van ·een ve.i-melding van zijn bevoegdheid als voor
zittende ambtenaar voor afwezige stemmen. 

( d) De afwezige kiezer stemt door het stembridj e aan 
de rechterkant met e:::n kruisje tegenover de naam van 
de 'kandidaat, voor wie hij stemt, te merken. Hij 
moet aan niemand laten zien hoe hij gestemd heeft, 
•en hij moet niet zijn naam tekenen, of een of antler 
metk zetten op het stembridje of ids anders be
halve het en'kel kruisje schrijven. 

(e) Onmiddellik na gestemd te hebben plaatst de afwezige 
kiezer in tegenwoordigheid van de voorzittende ambte
naar voor afw.::zige stemmen en de vereiste getuigen, 
maar zonder te onthullen, hoe hij gestemd heeft, het 
ge merkte stembriefj c in de kleine enveloppe waarop 
de w!oorden "stembriefje ennloppe -··- ballot paper 
,envelope" gedrukt zijn, maakt hem dicht en plaatst 
daarop de stembriefje enveloppe te zamen met de 
verklaring van identiteif in de grotere enveloppe ge
adresseerd aan de kiesbeambte en overha.ndigt dezelve 
aa.n ·de voorzittende ambtenaar voor · afwezige stemmen 
die dezelve zonder verwijl als aangetekende brid per 
post verzendt. Elke zodanige enveloppe g::adresseerd 
aa,n de kiesbeambte die in de be\,'aring van postbe
ambten komt zonder aangetekend te .zijn voor ver
zending per post, wordt onmiddellik aangetehnd en 
aan de kiesbeambte, aan wie hij geadrtsseerd is, toe
gezonden. Verzuim ,·an aa.ntekening van zulk een en\'e
loppe maakt de stem van de·· afw2zige kiezer niet ·on
geldig: 

2. De voorzittende ambtenaar voo r afwezige stem"' 
men, kijkt niet naar of maakt zich zdf bekend m::t de 
stem uitgebracht door de afwezige kiezer, en laat niet toe 
<lat iema.nd (behalwe de afwezige kiezer), de stem van de 
afwezige 'kiezer ziet of zich zelf mee bekcnd maakt of de 
afwezige ki ezer b_ijstaat in het. stemmen ·of zich met de afwezige 
kiezer op .. enigerlei wijze, . met bctrekking tot zijn stem, 
bemoeit. De voorzittende ambtenaar voor afwezige stemmen 
of andere beambte of persoon die de - bepalingen Van deze 
paragraaf . overtreedt, maa'kt zich schuldig aan een over
treding, en wordt bij schuldigbevinding gestraft met een boete 
van ten hoogste vijftig pond, . 

3·: Alie persorten -tegenwoordig Wanneer een . afwezige 
kiezer \Toor een voorzittende ambtenaa.t Voor · af\.'veiige stem~ 
men verschijnt v-oor h2L doe! om per ppst te stemmen 
inoeten -



Buitengewone Offisiele Koerant, 8 Desember 1"933. 3736 

(a) ,obey all directions of the presiding officer for absenf 
votes; 

(b) refrain from making any communication what,ever to 
the absent voter in relation to his v:ote; 

(c) refrain from assisting the absei:i.t voter or in any 
v/ay interfering with' him in relation to hrs vote; and 

( d ) refrain from ,looking at the absent voter 's vote or· from 
doing anything whereby he might become acquainted 
•with· the absent voter's vote. · 

Any person who contravenes any of the pr-uv1sions of th'is 
paragraph is guilty of an offence and liabl-e on conviction 
to a penalty not exceeding fifty pounds. 

4. Any person to whom an envelope containing or pur
porting to contain a ballot pape r is entrusted by an absent 
voter for the purpose .of ·posting to a returning officer 
.and who fails to post the envelope forthwith s'h'all be 
guilty of an offenoe and liable on conviction to a penalty 
not exceeding fifty pounds. 

ANNEXURE IV. 

MANDATED TERRITORY OF SOUTH WEST AFRICA. 

(Envelop,?.} 

ELECTION OF A MEMBER OF THE LEGISLATIVE 
ASSEMBLY. 

Electoral Division •of . .. .. .. 

Date of Poll ...... . _ . . .. .. ..... .. .. . .. 19 

VOTING BY POST. 

Mark'ed copy of Voters' ·Roll. 
Date ,of issue · of . ball9t-papers . . .... .......... .. ...... ....... .... 19 .. .. .. 

Returning Officer. 

(a) aan aUe iilstrukties van de voorzittende ambtenaar Yoor 
afwezige stemmen gehoorzamen; 

(b) -zich onth'ouden van enige mededeling te doen aan de 
afwezige kiezer • in verbarid met zijn. stem; 

(c) zich onthouden van de afwezige kiezer bij te staan 
of op ,enige wijze hem te be'invloeden in verband 
met zijn stem; en 

(d) zich onthouden van naar de stem van de afwezige 
kiezer te kijken of van iets te doen waardoor zij 
bekend zouden worden met de stem van de afwezige 
ki-ezer. 

Hij die de bepalingen van dez,e paragraaf o~rtreedt, 
maa'kt zich schuldig aan een overtreding en wordt •bi,j schuldig, 
bevinding gestraft met een bo~te van fon hoogste vijftig P'OJJ.d. 

4. Hij die een _ enveloppe, ·welke -een stembriefje be
vat of heet te bevatten, aan hem door een afwezige stemmer 
toevertrouwd voor het doel om hem op de post t-e doen 
naar een kiesbeambte v,erzuimt om de einv:eloppe dadelik 
op de post te doen, maakt zich schu1dig aan een ov,ertreding 
en word bij schuldigbevinding gestraft m·et e-en hoete van 
ten hoogste vijftjg pond. · 

AANHANGSE L IV. 

MANDAATOEBIED ZUIDWEST-AFRIKA. 

(Enveloppe.) 

VERKIEZING VAN EEN LID VAN DE 
VERGADERING. 

Kiesafdeling . 

WETGEWENDE 

Datum van stemming .. ............ .. .. ... ... . 19 .. ., .. .... .. 

STEMMEN PER POST. 

Oemerk1te eksemplaar van Kiezerslijst. 

Datum van uitrei'king van stembriefj-es ... .. ... ,, ... ...... ..... 19 .... . 

Kiesbeambte. 

ANNEXURE V. 

MANDATED TERRITORY OF SOUTH WEST AFRICA. 

ELECTION FOR THE LEGISLATIVE ASSEMBLY. 

ABSENT VOTERS' BALLOT PAPER ACCOUNT. 

Election of a Member of the Legislative Assembly for the Electoral Division of .... .... ... . 
held on the day of .. ... ..... .. .... 19 .. 

VOTING BY POST BALLOT PA PERS. - "' u, ~ f "O ~ v ~ u, .... 

No. of Applications 
;... ~ ;:; ,._, ~ 

~J ~ V 
;.. 0 

~~ 'J 0. 15.. <1J o.«S c.. 0. for ballot papers . d u, "' c'd > "'.c "' "' <V ~--- 0.. Cl..:.= c,_ (.) c,. c,_ -2 
QJ x-

2!1:: -..'!! ...,-o -..µ Q.J .52 (.) - -<., 0"' ..2 oC _2 C ~ ..2 .... c:c (/) - (.) :::: ;:I 
.... ";:,a "' "O co ~--.o ~.£ ·- ~ " ..0 t::: - .0 QJ .0 u, .0-0 >, ..o~ 0. "' <1J .... 

>.°2,.,_"' ~~ C .. "' -0 .... 
QJ -.:: 'ti O c,. ""' 2 ""'::l ""'-0 ..... ~.5 ..... -0 
> 0 o- OE 0 ~(2 0"' ·;:; ! 8. o,. .... +' "O -0 co i:: > 

• c,J ~ (.) o!:a'~~ . ;,;. 0 o·B:::: o~~ 0<5 . ::l 

c2 I .... 0 8,.c,s (/) t~ 0 .... 
CL o u, ..o .~ z.~"' z .; z 5;,£ z \!:! 8. 

I 

(1) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7) 

Totals ! I I I 
I 

Total No. of ballot papers issued I I 
(To ag~~~- -~,frh. thie total column (2) ). , , _____ . 

u, .. 
OJ 
0. 
iil 
O.o .... -0 .... - o 
~-~ 
..0 P.. 

"--' 

... "0-;;;; 
0 a; C -·-c,...., 

OJ C 
0 0 ::l 
z (.) 0 "'u 

(8) 

u, .. .. 
K "' u, -0 .0 C a e 0 

C 

"' 
rn ,,; 

. 0 ::l "' .. - C QJ-
,,,~ 

"' 0 .. >, ._ 0 C i::,,, 

~.QC/)~~ ~-8 
.0 c.. 1d"U) C ~ .... 

.. u, 0 ·- 0 ._... [~i 'a;::: 
,.,_ "O-;;;; Q.JUQ.JQ..Ctf 
o cu.5 00 "'O ·a; c'd ..0 ...,..., 

<1J C ... 
o .[5 ---- ----- "' ~-C"l 

I "' ... ._,, ._,, 
z i:: 8 --o (/) O .... 

(9) (10) 

I 

hereby certify th'at th'e above is a .corr.ect statement accounting for ballot papers issued to abs'ent voters. 

Dated this .. . day of .... .. .. .... .... ... .. ...... ... 19 .. ..... .. .. . . 
Signed: .... 

"Returning Officer. 
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AANHANGSEL V. 

;\\ANDAATGEBIED ZUIDWEST-AFRIKA. 

VERKIEZING VOOR DE WETOEVENDE VEROADERING. 

VERSLAG VAN STEMBRIEF JES AAN AFWEZIGE KIE ZERS UITGEREIKT. 

Verkiezing van een Lid van de Wetgevende Vergadering voor de Kiesafdeling ........ ...... .... ........................ ...... .... ..... .... ......... .. ... . .. 
Oehouden op de dag van . ... .. . . . . . . . ... ... ... 19 .......... . 

STEM BRIEF JES VOOR STEMMEN PER POST. 

Oetal aanzoeken 
om stembriefjes. 

(1) (2) 

Totalen: 

(3) (4) 

Totaal getal van stembriefjes uitgerei'kt 
...... ---- ...........• 

(Moet overeenstemmen met het totaal 
kolom (2) .) 

(5) 

I I 

(6) (7) (8) (9) 

Totaal van kolommen (4) tot en met (9) 

( Moet .. overeenstemmen met het totaal 
van 'kolom (3) .) I 

Hierbij attesteer ik dat bovenstaande een juiste verslag is van stembriefjes aan afwezige kiezers uitgereikt. 

Gedagteekend op de ... .. ...................... ....... dag van .... ... . .. ...... ................ 19 ............• 
Getekend: 

Kiesbeambte. 

Joh" Mei11,,1 Litt., Windho,k.. 

(10) 

I 


