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WHEREAS it is ,desirabJ.e to amend the law relating to 
the sale and oontrol of intoxicating 1-iquor in the Pr-otectorate; 

NOW THEREFORE, under and by virtue of the powers 
in me v,ested, I do hereby declare, proclaim and make known 
as fullows :-

1. The laws and regulations menti-oned in the first 
schedule herietio shall be and are hereby repealed. 

2. Nothing in this Pr,oclamation oontained shall apply 

(1) to any person s•elling any spirituous or distilled perfume 
. or perfumery ,or medicated or methylated spirits or 

the beverag,e known as "weissbier" oontaining not ·more 
than 2 per oent of aloohol to persons other than natives; 

(2) to any chemist and druggist who may sell for medicinal 
purposes any spirituous, distill-ed, or fermented liquors, 
made up in medicinal form; 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

to any pen.on engaged in agricultur,e who may sell, 
upon the property ,occupied by him, intoxicating li-quors 
in quantities of not 1-ess than fbur gallons or one 
unbroken case oontaining not less than twelve reputed 
quart, ,or twenty-four reputed pint homes at one time, 
S'Uch liquors being the pPoduce of grapes or other 
fruits respectively of hi'S own growth or purchased 
or procured by him : provided that such liquors shall 
be distiUed •o r made upon such pr-operty and shall not 
be drunk ,or oonsumed on his premises; 

to any such person as in the last preoeding sub-section 
mentioned, who may sell any liquors, being such pro
duce as aforesaid, upon any public market, ;or to any 
licensed deal,er; · 

to any sheriff, messenger, m other officer acting under 
the authority of any oourt, judge, or magistrate; or 
to any offioer of customs, in the exercise or discharge 
of his duty; 

to any auctioneer s,elling by auction liquor, in quanti
ties not J.ess than such as are authorised to be sold 
under a wholesale licence belonging . to a lioense<l dealer, 
upon the ,licensed pr,emises of such dealer, or bel,onging 
to any such person as is menti,oned in sub-sedion (3) 
upon the property occupied by such person. 

3. In this PPoclamati-on, i:f not inconsi,stent w<ith the 
oontext, "intoxicating liquor" or "liquor" means any sp-irits 
(including methylated spirts), wine, al,e, beer, porter, cider, 
perry, hopbeer, kaffir beer, weissbier and any liqu·or contain
fog mor•e than 2 per cent of alcohol and any other liquor, 
which the Administrator may from time to time declare by 
Notice in the Gazette to be included in this definition: x 

''Licence" means any lioecnce for the sale ,;if liquors 
granted under this or any other law now or hereafter to 
be in force relating to the sale of such liquors. 

"Light liquor" means any wi,ne, ale, beer, porter, cider, 
perry, hop-beer or weissbier, and any other liquor : Pro
vided that no li_quor whatsoever the alooholic strength of 
which -exceeds fourteen per cent. J?y v,olume sh'all be deemed 
to be "light liquor". 

x [By .0.N. No. 13/1924: Eau de Go!ogne, 
Burning Fluid (Brennsp~ritus), 
Bay Rum, 
Kali,. 
Perry Davis' Pain Killer, 
Maag Bitters, 
Brewers Yeast in liquid form.] 

NADEMAAL h~t wenselijk is de Wet op de \·erkoop 
en oontrole van bedwelmende dranken in het Pr-otectoraat te 
wijzigen, 

ZOO IS HET dat ik onder en krachtens de macht in 
· mij verl,eend, hierbii verklaar, prnclameer en bekend maak 
as volgt:- · 

1. De wetten en regulaties in de eerste bijlage tot 
deze Proclamati,e gepoemd, zullen zijn en zi jn hierbij t-e rug
getrokken. 

2. Ni-ets in -deg Pr,oclamatie vervat zal van toepassing 
zijn op 

(1) enige pernoon -~i,e geestrij_ke of ~~destilleerde parfumerie 
of geneeskundig to•ebere1de· spmtuosa of voorloop of 
de drank bek€!1d on~r de naam van " Weissbier" be
vattende niet ill'eer dan 2 peroe11;~ alkohol, \·erkoopt aan 
personen die geen natur.ellet?, ZIJ1:; . . 

(2) op -eenige ap,otb•eker en dog1st die voor med1ese doel
einden spiritu€use, gedistmeerde of gegiste drank n r
koopt opgema~kt in di,e v,orm van mcdicijn; 

(3) •op pe rsonen die landbouw bedrijven die op het door 
hen bewoondt ,eigendom, bedwelmer\.de dranken ver
koopen in hoeveelheden van niet minder dan vier gallon 
of van een onaangebroken 'kist van niet rii1nder dan 
twaalf wogeMamde quart- of vi,er en twintig zooge
naamde pint flessen, tegelijk, welke dranken moeten 
zijn- het voortbrengsel van druiven of andere vruchten 
door henzelf gekweekt of gekocht of verkregen: met 
dien verstande dat die drank op dat eigendom gedistil
leerd of gemaakt is en niet op de plek of zijn gebouw 
gedronken of geconsumeerd wordt; 

(4) op eenige pers-oon zooals genoemd in de voorgaande 
sub-sectie, die o p -een publieke marlct of aan e~n ge
lioentieerde handelaar drank, h-et voortbrengs,el als voor
noemd, verkoopt; 

(5) op eenig,e baljuw, bode of andere ambtenaar handelende 
onder het gezag van een hof, rechter of magistraat ; 
of op eenige douane beambte in de uitvoering van zijn 
ambtsplicht; 

(6) op eenige v,enduafslager die op publieke veiling drank 
verkoopt, in hoeveelheden van niet minder dan die 
welke door een gelicentieerde handelaar onder een 
licentie bij de groote maat verkocht mogrn word;;n 
in het gelicenti,e.erde huis van die handelaar of toe
behoor,ende aan ,een persoon zooals opgeg,ev,en in sub
sectie (3) o p het ,door die persoon: bewoonde eigend,om. 

3. In -deze Pmclamati-e, tenzij niet in strijd met de 
samenhang, zal "bedwelmende drank" of "drank" betekent 
eenige spirituosa (met inbeg rip van voorloop) wi-jn, ale, bier, 
porter, cider, perry, hopbier, kaffir bier, weissbier en eenige 
drank bevattende meer dan 2 per cent alkohol en eenige 
andere drank welke door de Administrateur van tyd tot 
tyd door ·kennisgewing in de Officiele Koerant verklaaard 
moge w,orden in deze beschrijving inbegrepe~: ;< 

"Lioentie" beteekent een licentie voor~ verkoop ~ 
dranken, uitgereikt onder deze ,of ,eenige andere wet di!e 
op het oogenblik op of hierna van krachit moge zijn, op de 
verkoop van zulke drank. 

"Ligte drank" beteekent ,e,enige wijn, ale, bier, porter, 
appelwijn, peerwijn, hopbier of weissbier, en eenige an,der 
drank: Mits geen drank hoeg,enaamd, die alkoholliese sterkte 
waarvan meer dan veertien percent bij volume is, as "ligte 
drank'· beskou word nie. 

x [Deur G.K No. 13. 1924 : Eau <le Co1ogne. 
Brandgees (Brennspiritus) . 
Lourierolie. 
Kali .. 
Perry Davjs' Pain Killer. 
Maagbitters. 
Vloeibare Brouers suurdeeg. J 
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"Licensing oourt" or "court" means the licensing court 
of the distrid wherein a l1icenoe ,is 1iintended -bo take ,effoct and 
includes, in relation to retail or light !1iquor licences in 
respect of railway refreshment cars, the licensing oourt to 
which applications in oonnection wi~h such licences are to be 
made under the provisions of this Proclamation". 

"Native" shall me1n and include any pernon othe r than 
a European. 

11 'House' or 'premises', in so far as a r·etail or light 
liquor licence is concerned, includes railway refreshment cars." 

LICENCES. 

4. The licences authorised under this ProclamaHon shall 
be issued by the magistrates of the several districts of the 
Protectorate and such magistrates shall, in regard to th1e iissue 
of such licences and any !",privileges allowed or granted to 
the ho1ders thiereof and any restrictions to be imposed there
on to be noted or endorsed upon any licenoe, conform to the 
provisions of this Proclamation and any regulations made 
thereunder. Provided that all r•etail and hghlt liquor hcences 
in respect of railway refreshment cars ,on any railway line 
between Usakos and Outjo, Tsu11i,eb Qr Griootfontein shall 
be issued by the Magistrate ,for the District of Otjiiwarongo, 
and all such licences in respect of any other railway re
freshment cars shall be issued by the Magistrate for the 
district of Windhoek. 

5. ( 1) All licences other than temporary licence~, issued 
in terms of this Proclamahon shall cease and determine 
on the thirty-first ,day of March next after issue•: 

(2) 

(3) 

For ,or in respect •of lioences granted or renewed, o:f 
transfers ,or removals of licences there shall be ,paid 
to the AdministraHon such sums of money as are 
prescribed in the sewnd schedule hereto: Provided 
that any licence ,other than a temporary licenoe may 
be taken out upon payment of one· half the total yearly 
licence fee-. 

If .any licence .is taken ,o ut upon payment of one 
half the said licenoc fiee, the second half shall be • 
payable ,on the first day of October of the same year 
in which the Hrst half was paid, and failure on the 
part of the holder of such licence to pay such second 
half ·on or before the fifteenth day of October of 
that year shall constitute an offen0e. 

(-1) Any sum or sums of money receiv,ed on account of 
an,y licences .in respect of any pi'emises situate wHhin 
any municipality may be paid to such municipality to 
such ext,ent and on such oonditions as the Administrator 
may approve. 

6. Licences under this ProclamaHon may be .granted of 
the several descripti,ons following, that is to say:-

1. 
2. 
3. 

wholesale licences, 
retail licences, 
railway refreshment 
liquor, 

4. bottle licences, 
5. temporary licences, 
6. club licences~ 

room licences for the sale of 

"Licentie Hof" of "Hof" beteekent het licentiehof van 
het district in hetwelk die licenti,e verondersteld is van kracht 
te zullen zijn en sluit in, in verband met licentie bij de k1eine 
maat of voor lichte drank ten opzichte van spoorweg-restau
ratiewagens, het Lioentie Hof waar applikaties in v:eTband 
met sodanige lioenties krachtens de bepa!ingen van deze Pro
klamatie gemaakt moeten worden. 

''Naturel" zal beteekenen en insluiten eenig,e persoon 
die geen Europeaan is. 

Omvat "huis" of "perseel", in zover een !ioenti,e bij 
de kleine maat of voor lichte drank betriokken is, spoorweg
restauratiewagens. 

LICENTIES. 

4. De onder deze Proclamatie goedgekeurde Uoenties 
worden uitgegev,en door de magistraten van de . V'erschillende 
districten van het Pmtectoraat en die magistraten moeten, 
met betrekking tot de uitgifte van die licenties en .. voorriechten. 
toegestaan of gegeven aan hun houders, en tot op te !,egger/ 
beperkingen w,eLke op een licentie geniote,erd of geendosseerd 
moeten worden, zich houden aan de voorzi•eningen vm deze 
ProclamaHe en aan enigie of onder gemaakte regulaties. Met 
<lien verstande dat aUe licenti,es bij de kleine maat en roor 
lichte ,drank ten opzichte van spoorweg-resfa4ratiewagens op 
eenige spoorweglijn, tussen Usakos en Outjo, Tsumeb of 
Gmotfontein door de magistraat voor het distrikt Otjiwarnngo, 
en alle wdanige lioenties ten opzichte van eenige andere 
spoorweg-restaurati-ewagens door de magistraat voor het 
d1strikt Windhoe·k uitgegev,en moeten · worden. 

5. (1) Aile licenties ander dan tijdelike licenties uitge
reikt kracMenis ,dez;e Proclamatie zullen op de een en 
dertigste dag van Maart volgende op de uitreiking 
ophouden en endigien. 

(2) Voor en ten opzichte van verleende of vernieuwde 
licenties, of overdrachten en verplaatsingen van licen
ties moeten zulke geldsommen aan de ,Administratie 
betaald worden als in de tweede bijlage hiervan voor
geschreven zijn: Met dien verstande dat een Jicenif:te 
antler dan een tijdelike licentie uitgenomen mag worde:n 
na betaling van de helft van de totale jaarlikse lic!!ntie
fooi. 

(3) Indien er een licentie na betaling van de helft van 
de voormelde lioentiefooi uitg,enomen wordt, is de 
tweede helft op de ,eerst,e dag van Oktiober van het
zelfde jaar, waarin, de eerste helft betaald werd, be
taalbaar, en verzuim aan de kant van de houder van 
z;odanige licentie om :wdanige tweede helft op <;>f voor 
de vi,jftiende <lag van Oktober van <lat jaar te betalen, 
zal een misdrijf uitmaken. 

6. De volgende licenties kunnen onder deze Proclamatie 
uitgegeven w,orden: 

1. Licenties bij de groote maat. 
2. Licenties bij de klefoe maat. 
3. Spoorweg buffet lioenties voor de verkoop van drank. 
4. Bottel licenties. 
5. Tijdelike licenties. 
6. Club licenties. 
7. Kantien licenties. 
8. Ligtedrank-licenties. 

7. Met .betrekking tot !icenties uitgegeven onder deze 
Proclamatie zullen de volgende beschrijvingen en voorzieningen 
van toepassing zijn :-

7. canteen licences, 
8. light liquor licences. ( 1) Een "licentie bij de groote maat" geeft ,een handelaar 

het recht ·drank te verkopen en af te 1everen in hioeveel
granfod under this Pwclamatio heden van niet minder dan vijf gallons, mdi,en '"n, een 
pl'ovisions shall apply :- n (J(.-t1:);

1:l vat, of een onaangebroken kist inhoude11:de niet mi~d~r 
7. In regat'd to licences 

the following definitions and 
Jt»-' dan twaalf zoogeniai,!mde q1:1art- of vier en twmhg 
0 :i~\.f.>· zoogenaamde pint?fle°~le:1ro'p eenmaal afgeleverd, en 
'· welke dranken nid in des v,erkopers huis of bezig-

(1) A "wholesal,e licenoe" shall authorise a dealer to sell 
and deliver liquors in quantities of not less· than f,i;ve 
gallons if in cask, or one unbroken case containing 
not less th~41i~eive reputed quart, or twenty-four 
reputed pint,.ooftlc~, to be delivered at one time, such 
liquors not to be consumed in or upon the seller's 
house ior premises; a case shall not be deemed to 
be an "unbroken case" unless the liquor therein con
tained is all of the same kind, description or brand, 
provtded that this provi:Sion shall not apply to sample 
cases made up for export and actually exported ~ 
liqttbi3 sela .. k!'llesale ta refoil dealers i11 qt,tB:11tiH@s 
less H1af! thes@ prnuhfod ia lil;iis ~QGtieH 

(2) (a) A retail licence shall authorise the sale of liquor 
in any quantity on the premises therei.11 specified 
between the hours ,of six o'clock in the morning 
and nine ,o'clock at ni,ght on any day other than 
a Sunday, or Good Friday or Christmas Day, or 
between such other hours as may be fixed by th~ 
licensing court under the pmvisions of this law: 

heidsplek mo gen, gebruikt warden: een kist zal •niet 
als een "aangebroken kist" beschouwd worden -benzij 
de inhoud van een soort, of merk is, met di,en verstande 
dat deze voorziening niet van toepassing zal zij:n op 
monsterkisten gepakt voor exJJ;Ort en werke!ijk geexpor-

~ ;,en melclien verstaride ~voorts daf ~de draiil<:·,- als ,Bitfers' 
bekend, in fl.essen die minder dan een halve p1nt be
vatten en in ,enige hoeveelheden mag worden verkocht"; 
:!i@UH!g g"Cffl&QHlk48. 

(2) (a) Een "licentie bij de kleine maat" geeft r,echt eienige 
hoeveelheid drank te v,erkopen op het daari111 ge
speciffoeer-d perseel tussen zes uur des morgens 
en negen uur des avonds op eenige dag beh~lye 
Zondag, Goede Vrijdag of Kerstmisdag, of tussen 
zulke andere uren als het Licentie Hof onder de 
voorzieningen van deze wet moge vasfstellen: Met 
dien verstande dat het Licentie of, indien het over
tuigt is dat het ten voordele en ten gerieve van het 
publiek strekt zulks te doen, op enige licentiever-
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(b) 

Provided that the licensing oourt may, if tt i~ satis
fied that it is for the benefit and oonveniienoe of 
the publtc, oo to do, at any li{)ensing meeting, grant 
authority .to the holder of any retail Hoence to 
supply on a Sunday to any ._ person who takes and 
pays for a bon'.l fide lunch o r dinner a r,e·asonable 
quantity of liquor to be oonsumed at such meal: 
P!70vided further that a retail licence iin respect of 
a rai,lway refreshment car shall not authoris1e the 
sale of liquor in such r•efreshment car before th_e 
departure from or after the arrival at a terminal 
station of the train to which' . such' refres'hment car 
i-s attached or to any penson other fha,n a bona fide 
traveller on such train . 

All liquor suppli,ed under the authority of a retail 
lioenoe shall be oonsumed on the said premises, 
unless the oonditions of the lkience authorise other
wise: Provided that liqu,or suppli,ed under the 
authority of a r:etail Jicenoe 'in r:espect of a railway 
refr.eshment car ma'{ be oonsumed in any oompart-. 
ment in the train to which such refreshment car 
is attached. 

A "bottl,e ~ licence" shall authorise thie sale of 
liquor upon the following conditions:-
(a) not less than one reput,e,l"'Jint bottle of liquor 

shall be sold at ,one time to one person; 
(b) upon a Sunday, ,or Good Friday or Christmas Day 

· no sale·s shall tak•e place; 
(c) upon other days sales may take pl-ace only during 

the hours fixed by the li·censLng court in respect 
of ,each licence, not heing earlier than eight o'clock 
i•n the morning nor later than ei,ght o'dock at 
night. 

gadering aan de houder van eenige lioentiie bij Cl,'. 
k1ein,e maat vergunning ·kan v,erlenen, op een Zon
,dag aan enige pers-oon <liie e-en bona fide middag
of av,ondmaal gebruikt ·en -daarvoor betaalt, een rede
lijke hoeveelheid dran,k te versch'affen, die bij ro
·danige maalti,jd gebruikt moet warden : Met cHen 
verstan,de verder dat ,een licentie bij de klein,e 
maat ten opzichte van een sp,oorw,eg-restauraHe
wagen recht gee.ft drank in zodanige restauratie
wagen te verkopen voor het vertrek van of na <le 
aankoms bij een eiindstation van de tre.i:n, waaraan 
rodanige r,estauratiewagen g,ekoppdd . is of aan 
enige persoon antler dan 'n bonrz fide reizige·r op 
zodanige trein. 

(b) AHe dran,k krachtens ,een licenti,e bij de ldein,e maat 
verschaft moet op het gezegde pers,ed gebruikt 
wor,den, tenzij de V1oorwaatden van de li,centie iets 
an,ders gelasten: Met dien v,erstande dat drank, cJi.e 
krachtens een lioenti.e bij de -kle-ine maat ten op
zichte van een spoorweg-r:estauratiewagen verschaft. 
wor,dt, in enig kompartement in de tr-ein, waanaa-n 210-

<lanige r-estaurati<ewagen gekoppeLcl is, gebruukt mag 
wo11den. 

(3) Een ''bcittLe ~ licentie' g,eeft recht op de ver-:~:')t9 
koop van dran,k op de v.olgende voorwaarden_:- p.;iJis(,_p;• 
(a) niet minder . dan een wogenaamde"q1pint .fies drank 

----- ~- J._IJ@g_~~liik _ _;!aJl ~n~r9oon v-et~;,Met <lien 
verstande, <lat de drank, als ,Bitters' bekend, in flessen 
die minder dan _een halve piint bevatten ma.er 1c.....d~

'('br)"d;t'1w°dariige verkopings sl,ech-ts ~ullen J?laat~-
11" · d de kamer of kamers in de hcentle vin en van · f k vol 

vermeld, welke gez,egde ka_r~er o amers . -

(4 

komen afa,escheiden zullen z11n van andere ?ez1~
heidsplekken waarin eni~e ander handel, bez1g~1d 

(4) A temporary licence shall, where it 1s held by the 
holder of a retai-1 lioence, authiodze thie sale of liquor 
or light liquor only acoording to the terms of the licence, 
and, where it is held by fhe· holder of a light liquor 
lioein,oe,. authorise the sak ,of light liquor only, by 
retail at any place of recreation or amusiement 
during the period for whkh' jt is _granted or extendeq, 
excludi.ng Sunday, Christmas Day and Good Friday, 
subject to such r•estridi,ons and· oooditi,ons as the .magis
trate authori(ling the issue imposes. 

of bedrijf g,edreven of oeoe[end wordt: Met ~~n 
verstande dat mineraalwater, antler drank-en (met 
drank zijnde) en azijn in flessen of vergaar
bakken veilig toegekurkt of toegepropt, tabak, 
sigaren' sigaretten en lucifers verkocht mogen 
worden' in de kamer of kamers vanwaar het v~r-
ko en van drank door de !ioentie vemorloofd . is, 
i dien de lioentiehouder in bezit _is v~n de nod1ge 
andditionele .handelslicenhe of llcenties, en ~et 
di,en verstande voorts dat de kamer of kamers ~1et 
als afgeschieiden geacht zal of zullen :"or_ en 
indi-en, onder hetzelfde dak als andere bez1ghe1~st 

(5) A ''club licence" shall authorise thie sale and S1JJlply 
of liquor in any quantity to the memebrs of the club, 
at any time, for oonsumption on the premises; pr.o
viided that no place of acoommodatiion .._ e.ntert-ainment or 
refreshment shall be oonsLde11ed a club whiere others 
than members, or the invi.t,ed guests of such members 
are allowed ,entry or acoommodation, or where others 
than members are charg,e•d or permitted to pay for 
any r-efr.es'hment or acoommodation they may obtain 
ther,ein. 

(5 Iekken zijnde, zodanige ka~er of kamers n'.e 
~olkomen afg,escheiden is of 21111 do?r eet\ muud of 
muren g,e.en deur, venster, openrng . o an -ere 
wijze ' van communicati<e met zodamge andere 
be_zighieidsplekk~n _!~~~~en~~~:; u,~ •Lc-11 L1uu L.Uu<:11 

beschouwd worden, indien personen di e ge,en .!eden 
zijn, of ,die de uitgernodigde gasten zijn van di,e !eden, 
toegang of accommodati-e g,eg,even wordt, of waar per
sonen ,die geen leden zijn vergund wordt voor ver
v,ersing of acoommoclahe te hetalen, welke zij aldaar 

(6) A li.ght liqu,or l10en0e shall authlorize thie sale of light verkre_g,en hebhen. 
liquor only, in any quantity, on the premis-es therein (6) 'n Ligtedrank~lisensi,e g,er-egtig aUeen op di,e verJm~IJ 
specifi,ed between the hours of si,x o'dock in thie morn- ,van ,enig-e hoev·e-elhei,d ligtie drank. op die per~el 111 
ing and nine o'clock at night on .any day .other than die lisensie beskryf en geduJie'nde di·e ure van s,es uur 
a Sunday, or Oood Fri,day or Christmas Day, or soggen:s ,en ·uege uur saans op elk•e <lag behalwe 'n 
between such other 'h<ours as many be fixed by the Sorndag, Ooeie Vrydag of Kersdag, of gedurende so-
lioensing oourt under the provisions of th,i,s law: Pro- danige ander ur,e as deur di e lisensi:ehof oore,enk•omsti,g 
vid,ed that the licensing oourt may, if U i:s ~tisfi,ed hi-erdi,e wet mag goedgekeur word: Mits die lisensiie-
that it is for the benefit and oonvenienc-e of fhie ,public hof, as hy oortuig is dat dit tot v,oordeel en gerid van 
-so to do, at any lkensiJng meeting, grant authority die pub!i,ek strek, ];>y ,enig,e v,ergadering vir . di1e toe-
to the holder of any lighit liquor licence to supply on kem1ing van lisen:sies aan di<e hou-~r vm 'n ligte:drank-
a Sunday to any person who takes and pays for a lisen:si-e die reg kan verstr,ek om ,op 'n Sondag 'n rede-
o.ona fide luncheon or di;nn,er a neas,onable quantity c:i.f like hoeveelheid Iigte drank aan enige persooo tie Vf r-
Ji.ght liquor to be oonsumed at ·such me-al. Provid,ed· skaf, wat g-ebruik moet word met b.ona fide middagete 
further that a ligh't · liquor licence in respect of · a of dinee waarvoor betaal word. Met die verstande 
railway refreshment car shall not authori:se the sale _ verder dat 'n Jigt,edrank-lisen-si-e ten opsig,te_ van 'n 
of liquor in such r:efl'eshment car befor-e th1e departure sp,oorweg-r,estaurasiewa nie die · reg gee om drank i:n 
from or after the arrival at a termil,tlal station of •s•odanige restaurasi,ewa voor di•e vertrek van of na 
the train bo whi!ch1 such refreshment car is attached, die aankoms by 'n ei-ndstas-ie van , die trein, waaraan 
or to any person other than a bona fide travelkr 9n sodanige restaurasiew-a gekoppel is, pf aan enige per" 
such train . All li:quor ·supplied under the authiority soon antler as 'n bona fide reisig-er op s·odanige trein , 
of a i,i-ght liquor licence shall be oonsumed on the te v•erkoop nie . AHe drank, wat onder die gesag van 
said p·reini\s1es, unless the oonditions o:f the . lioe1_1ce 'n ligtedrank-lisensie ve rs'kaf word, moet op die perseeJ 
authorize otherwise. Prov~died th'at hquor supplied P:ebrnik word .l.en:sY~;;_ v,oonvaardes__JLJill .di.e. .. .li~ 
under t)l,e · authority ;of a ligh!t Hquot licerioe in . ~espect ,,8. (1) Geen licentie, behalve -een tijdelike licentie, zal 
of a railway ~-efreshmen~ car may. be oonsumed 111 any toegestaan of overgedragen worden aan een persoon of de 
ooml?artm-ent 111 the tram to which such refneshmen1 vrouw van een persoon die 
car 1s attached. • be kl · d d Ad · ·-t t1·-~ 

8. No licence shall be granted or transferred to an} 
;person or to the wife of any person 

(1) holding offioe or appointment under Gove-rnment; 

(2) occupying pr-emises ,of which any constabLe or member 
of a pol.i-oe_ force is the propdetor or landl,ord, or in 
which sudr oonstabk or membe r has any interest; 

(a) een wmstg,evende tre nng on er e m_1111:s r~ ... 
· of onder de Reaering van de Unie van Zu1d-Afnka 

bekJ.e.edt: Met di~n verstande dat niemand zal worden 
geacM ·,een winstgevende betr~kking te_ hebbe'.1. ge
'hiOuden of te houden omrede van het fe1t dat h-11 een 
lid was of is van de verdedigingsmachten -0p of na 
de zesde dag van September 1939; 

(b) een gebouw b~'Yoont · waarv~n e,en konstabel of ee_n 
lid van de pohhemacht de e1genaar of verhuurder .1s 
of waarin zodanige konstabel of lid belang hieeft; 

(c) schuldig bevonden is aan drankverkoop zonder :licenti,e 
tot na een tijdperk van drie jaren na dato van 
rodanige vonnis; 
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(3) oonvkted of selling liquor without a lioenoe until after 

a period of ,one year subsequent to the <late of such 
convidton ;. 

{ 4) keeping a nativ,e eating house in the distr-ict of Luderitz
bucht. 

9. No rdaiJ licenoe ,or light liquor licence other than 
.a retail or light liquor licence in respect of a railway refresh
ment car or bome licence· shall contai:n any pr,ovision author
ising the sale of liqu,ors in any town

5
for village otherwise 

,nll-•.1.than in premises having the bi'f:<;g/ftr1ffce ropening in or 
II-\ towards a publk street or thoroughfare. No licence shall 

'1_<,\.\'> · contain any pr,ovision authorising the sale by ·auctiion of 
liquors in quantities l•ess than such as may be sold under 
a wholesale licence. 

(2) Geen Iicentie bij de kleine maat, bottel licentie 
,of lkhte drank -lioenti,e zal toegestaan of overdragen worde~ 
aan een persoon of aan de vmuw (of man, naar gela11g 
van het g,eval), van een persoon die twee of meer licenties 
ingev?lge deze Proclam~~ie houdt of wi,ens vrouw (of man), 
-of w1,e tezamen met ZIJn vrouw (of haar man) twee of 
me,er licenties ,ingevolge deze Proclamatie houdt. 

(3) Geen Iicentie bij de kleine maat, bottel Iicentie, of 
lichte drank Hoenti,e zal toegestaan of ov•ergedragen worden 

.aan e,en persoon die voor zodanig•e Hcentie aanz.oek doet ten 
?Pzichte van •enige bezigheid waarvan hij niet de eig,enaar 
:ts als de ,eig,enaar van de gezegde bezigheid, of de vrouw 
(of man) van zodani<;-e ,eigenaar, of wdanige eigenaar 
tezamen met zijn vrouw (of haar man) reeds twee of meer 
licenHes ingevolge deze Proc!amatie houdt. 

(4) Bij hd toepassen van sub-sectie (1) hiervan be
t,ek,ent de uitdrukking ,een lid van de verdedigingsmachten' 

10. Every club lkenoe shall be issued to the manager ·een lid <lat ni,et een · lid is op het vaste etablissement van het 
or ,;hid steward of the club. No transfer of any such Verdedigingsdepartement van de Unie van Zuid-Afrika, van 
licence -sball be necessary upon any change of any such ·de land-, lucht- of zeemachten of de verplegingsdiensten van 
manager ,oc stewal"d, but the person for the time being de Un~e van Zuid-Afrika of van enige hulpdienst van 
holding any such office shall be entitled .to the privileges zodanig,e machten of diensten. 
granted by the .licence· and be subject to all duti,es and ( 
liabilities imposed upon the holder thereof. The appwval 5) Bij het toepass,en van sub-sectie (3) hiervan wordt 
by the magistrate of such ch1ange , shall first be obtained. een persoon, die de eigenaar, of gedeeltelike •eig,enaar, is 
The issue of a club licenoe shall not oanstitute thre club van een bezigheid ten opzichte waarvan een andere persoon 
pr•emis•es '1licens,ed premises" for the purposes of this Pm- een lic,entie ingevolge deze Proclamati•e houdt, geacht :w-
damatiion. The ,objections to the 11enewal of any club Iioence - - d_an!~~ .!.C:~~-!,1;.~e_v~~!~-~~ze_P_ro_c_l_a_m_a_tie_t_e ho~_,e_n-.•:., -= 
shall be limited to the following, viz:- tot ''gelicentieerd huis" maken v-oor de doeleinden van deze 

(1) that the club h'as oeased to ·exist ,or th'at the number Proclamatie. De beswaren tegen een club lic-entie zijn be-
of members is less than twenty-five ; per kt tot de volgende: 

(1) dat de club heeff opgehouden te bestaan ,of dat het 
(2) that it is kept or habitually used for an unlawful ledental minder d,rn vijf en twin'.ig is; 

purpose ,or .mainly for the supply of intoxicating 
liquor; (2) dat hij gehouden wordt of gewo ::mlijk gebruikt v-oor 

•een onwettig ·doel en voornamelijk voor het v,erstrekken 
(3) that ther•e is frequent drunkenness on thle pr,emises; van bedwelmende drank; 

or that the club is oonducted in a disorderly manner; (3) ,dat herhaaldelijk dr-or1k,ensch1ap in het huis heerst en 
(4) that pers,ons who ai,e not members are habitually ad- de club op een wanordelijke wijze bestuurd wordt; 

mitted tio the club merely for the purpos,e of obtaining (4) dat personen die ni,et lid zijn, gewoonlijk in de club 
liquor during oi,dinary or dose time; toe gel a ten worden alle,en voor het doe! om gedurendc 

,(5) that the club is not a bona fide club, on which qm~stion gewone of Sluittijd drank te verkrijg,cn; 
the facility of ,obtaining membership shall be regarded (5) dat de club geen bona fide club is, ,op welke kwestiie 
as prima facie evidence. de gemakkelijkheid van toelating als lid als prim.a facie 

11. A certificate foom a licensing oourt shall be a condi
tion precedent to the issue of ,every licence except a 
temp:orary licence, a railway r,efr,eshment room lioenoe for 
the sal•e of liqu,or, or a canfoen licence. 

WHOLESALE LICENCES. 

12. _Wholesale licenoes may be issued in the name of a 
oompany or co-partnership where two or mor,e persons carry 
on business as a company or co-partnership in the same 
'house or premises. 

13. Any person . holding a whol-esale licence may store 
any liquors in any number of stores or plaoes approv,e,d · of 
by the magistrate and described in ,or endorsed upon the 
licence. 

14, Any auctioneer having a wholesale licence may sell 
by aucti,on liquors at any sal,e held by him. 

RAILWAY REFRESHMENT ROOMS AND CARS FOR 
SALE OF LIQUOR. 

15. The Director of Railways may undertak,e and pr,ovide 
for the supply and sale of intoxicating liquors, in refresh
ment moms at such railway statiion as may be apprond 
by him after fonsultati,on with the magistrate of the district 
in which such' station is situated, and tln refreshment cars, 
subj,ect always to the re-gulati1ons of the Rai.lway A,dministra•• 
tion; provi,de,d that all refreshment r,ooms sh'.all, 1n respect 
of the sale of liquor to natives and the hours of opening 
and dosing for the sale of i,ntoxkating liquors, conform 
to the laws · irr1 force in the district in which such 11efreshment 
rooms are .situated, and - shall be subj,ect to such further 
restr1ctiions as may be imposed by regulation; provided further 
that, exc-ept 1n the cas·e' of a railway junction, n,o, refresh
ment room for the sale of :intoxicating liquor shall he 
•established at a rai.lway station whkh is situate outside i:he 
limits ,of a reoogn~s;ed town, villag,e or township. 

Notwithstandi1ng anything in this secti,on contained n,o 
intoxicating liquor shall be sold at a refreshment room in 
any area. i111 whi,ch, under the provisi'Ons ,of any law the 
grant of licences for the sale of intoxicating liquor is pro
hibifod, whet'h3er w,iith' ,or without an exception of any particular 
f ,orm of licence. 

bewijs zal beschouwd warden. 

11. Een certificaat van een licenHe hof is de v-oorwaarde 
<lie eerst te vervull,en is alvorens ,een licenti-e kan uitgereikt 
wor-den, behalve voor ~en tijdelijke ,licentie, . ,eien spoorweg 
restaurant licentie voor de verkoop van drank, of een kantien 
licentie. 

LICENTIES BIJ DE GROOTE MAAT. 

12. Lioenties bij de groote maat kunnen uitgegeven war
den op naam van een maatschappij ,of vennootschap waar 
tien of meer personen een zaak drijven als een maatschappij 
of vemwotschap in hefaelfde gebouw of huis. 

13. lemand die e•en licenti·e bij de gmote maat heeft, 
mag ,drank opslaan in eenig getal magazijnen of plaatsen w,eJke 
door de · magistraat g,oedg.ckeurd en in de Iicentie beschrev-en 
of op deselve geendosseerd. 

14. Ven,duafslagers die ·een licentie bij de gr'oote m'.iat 
hebben, mog,en op eenige door hen gehoude:l1 vendutie drank 
verkoopen. 

SPOORWEG RESTAURANTS EN WAGENS VOOR 
VERKOOP VAN DRANK. 

15. De Directeur van Spoorwegen kan maatr•egie1en nemen 
en voorsiening maken voor het verstrekken en verkoopen van 
bedwelmende dranken in restaurants in spoorwegstations door 
hem goedgek,eurd na beraadslaging met de rriagistraat van 
het district waarin zulk een station g,ekgen is; en , eveneens 
in restauratie wagens, onderhevig echler aan de r,egulaties van 
de Spoorweg Administrat:e; met dien verstande, dat a;Je 
restauraties, met betrekking t.ot v•erk,oop van dtank aan naturel
len en ,de Ul"en van openen en sluiten v,oor de v-erkoop van 
bedwelmende dranken hande'.en over;cenk,omstig de wetten di·e 
van kracht zijn in het district waarit1 die restauraties g~legen 
zijn, en onderworpen zijn aan eenige verdere beperkingen 
die bij regulatie opg-elegd zijn; verder met dien ve·rs!and~ 
dat, uitgesonderd in het geval van ,een spoorweg junctie, er 
geen restauraHe mag zijn aan een spoorwegstati-on dat buiten 
de gren7jen van -een erkende stad, dorp ,of gc: rne,ente ge:-egen is, 

Niettegenstaande wat in deze sectie moge vervat zijn, 
mag geen bedwelmende drank verkocht worden in e-en r,e_stau
rant in ·een g,ebiied waarin onder ,di,e v-oorzien,ingen van 
eenige wet de uitgift,e van licenhes v.o,o r de verkoop van 
be<lwelmende dranken · y,erhoden is, hetzij met of :mnder een 
uitz,ondering van eeri ,of andere bijzondere v.orm van licentie. 
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16. There shall be annually paid over to fhe Admi!ni,strator 
of the P rotectorate by the Railwai· Adrn}ni.str.a-tion-:--=-

(1 ) i,n respect ,of all refreshment cars, on whiich liquor is 
soJ.d by the Railway Ad mi,nis tration ,cme total sum of 
thirty pounds sterl i:ng; 

(2) in respect ,of each rd reshment mom in whiich intoxicating 
liquor is s,old by the Rai,]way Adminis trat,ion under the 
provis i1ons of this proclamation, or the regulations of 
the Railway Admi.nistration, such sum as is payable 
i.n respect ,of a retai l lfoence in the <listrid in which 
such railway stati-on is situated. 

17. Wheneve r, by re as,on of ri,ot or tumult o ccurrin g or 
expected to occur, hcensed premi,s,es in the distrid are d osed 
under the law there·in in force re lating to the sale of intoxica
ting liquors, the provisions of that law so far as it relates 
to the dosing of licensed premises un<ler those circumstances 
sha ll al so apply t.o the railway stati.on r efr.es'hmen t rooms. 

18. Nothing in this Pr-oclamati,on contained sh1all be 
constrned as •ex,empting the Railway Administration from pay
ing customs duti,es on any liquors imported by it for sal,e 
on the railways or stati,ons. 

CANTEE N LICENCES. 

19. Upon application and upon pr•oductio n of a certifi
cate signed by the Deputy Commissi,oner of P,olfoe ,i,t shall 
be lawful for a magistrate, Without claiming paymen t of 
any sum of money, to grant to the applican,t a licence to 
be caHed a "cant,een licence" and there upon the appHcant 
shall be ,entitle d and authori,sed at any time o r place during 
the period specifie·d in such certificate, to sell in any quantity 
intoxicati:ng hquors to any European member of the police 
b ut to no other person whatsoever; provided that every 
ce rtificate shall .specify and set forth :-

( 1) the name of the applicant ; 

(2) that the applicant is a fit and proper pernon to receiv•e 
and ho ld the licence ~e quired; 

(3 ) the perio d during which the licence is rewmmended 
to be granted; 

(4) the place or premises where th1e sa le of li.quor is ' to 
take place. 

20. Any such nnteen licence may at any time be can
celled on the recommendation of the Deputy Commissi,oner 
of Police. 

21. Any person being th~ holder of a retail licence or 
,a . Eght li,quo r lice nce may apply to the magistrate for the 
issue to him of a temporary lkence for the sale of liquor 
o r light liquor at any place of recr•eaHon or amusement, 
whether such place of recreation or amusement be upon the 
licensed premises , or elsewhere. 

22. The magistrate to whom -any such application shall 
be made may if_ he shall see f it grant such licence wh'ere
i.u shall be s tated the name of the applicant, th:e plac~ for 
which such temporary licence i,s granted, the f!Umber of 
days and the ho urs during which' sales thereunder are author
ise d and ~uch restricttons and oondit-ions as such magistrate 
may impose. The ti.me specifa;d ju such licence may be 
extended but in no case shall the licence endure for longer 
than eight <lays in all. 

NATIVE LOCATIONS AND AREAS. 

23. A licence shall not be issued for the sale of liquor 
w ithin the limits ·of any native )'oca tion o r r-eserve now 
existing or hereafte r established. 

24. In d istricts whe re nat ives are located or resident 
o r are oongregated upon public or ·othe~ works or · mines, 
the Administrato r may define areas within the Hmits of which 
no licence other than a club licence may be issued. Any 
licence issu,ed in contravention of th,is or the last preced ing 
section shall be v,oid. 

P RO HIBITION O F SALES TO NATIVES. 

25. (1) Intoxicating liquor shall not be soJ.d, delivered, gi/vlen 
or otherwise supplied to any native eithe r for hlis own US!(! 

,1or for the use of any other person, and no such native sh1all 
receive o r have in his possession any intoxicating liquor, save 

(a) for bona fide medicinal purposes upon a prescripti<on of 
a d uly qualified medical practitioner, or 

16. Ieder jaar moet door de Spoorweg Admin1stratie 
aan de Administrateur van het Protectoraat betaald worden: 

(1) vo or alle res tauratiewagens waar,op dr:mk door de 
Spoorweg Administratie verkocht wordt, een to taJ.e sorn 
van dertig pond sterling ; 

(2) voor ieder,e restauratie waar bedwelmende dranken door 
d e Spoorweg Administratie verkocht worden onder de 
voorzien.ingen van d eze Proclamatie 9f de regulatiies 
van •de Spoorweg Administratie, de som die betaal
baar is voor een lioentie bii. d e kle ine maat li,n het 
district waar dat spoorwegsfation g,e!iegen is. 

!7. \Vanneer te r oorzaak v•a:n een opstootj,e of o proer 
dat plaats heeft of verwacht wordt, een gelicentieerd huis 
ges1oten wordt onder de wet die daar van kracht is met 
betrekking tot de verkoop van bedwelmende dranken, dan 
zullen ,de vo orzieningen van die wet, inzoverre di•e befoek
king heeft op de sluiting van gelicentiieerde huizen onder 
<lie o mstand igheden, o ok op de s tation restaurants toepassefijk 
zijn . 

18. Niets in ,deze ProclamaHe vervat moet opge'Vat wor
den alsof de Spoorweg Administratie vrij geste ld is van be
taling van .invoe rrecht o_p door haar ingevoerde drank voor 
verko op op de spoorwegen of stations. 

KANTIEN LICENTIES. 

19. Op aanvraag -en o p vertoon van een certificaat ge
teekend door de Gedeputeerde Commissaris van Politie heeft 
een magistraat wettelijk het recht om zonder betaling te 
eisen, aan . applikant e·en licenHe ui,t te reiken genaamd een 
"kantien Jicentie"; op deze licenHe heeft de houder het 
recht en de macht te eeniger tijd en plaats gedu11endre he t 
tijdpe rk in het certificaat verme1d, een ige hoeveel'IJiei<l be
dwelmende drank aan een e uropees lid van die politiemacht 
te verkoopen, maar aan n iemand anders ; met <lien .verstande 
dat o p ieder ce rtificaat aangegeven is: 

( 1) d e naam van •applicant; 

(2) ,dat applicant een geschikte en behoorlij ke persoon is 
o m ,de gevraagde licentie te ontvangen en te ho uden ; 

(3) he t tijdperk waarvoor het aanbevoten is de lioentie te 
vergunnen; 

(4) de plaats waar de verko op van drank moet ,plaats
viniden. 

20. Een dergelijke kantien licentie kan te eeni-g,e r t ijd 
teruggetmkken, worden ,op aanbeveling van de Oedeputeerde 
Commissaris van Politie. 

TIJDELIJKE LICENTIES. 

2.1. Enige persoon wat die houer van 'n lisensie by 
die kleinmaat of 'n lig tedrank-lisensie i-s , kan aansoek doen 
by die magistraat vir die uitva,ardigin.g aan horn van 'n Jyde
like lisensie vir dJe verkoop van drank of ldgte drank op 
enige ontspannings- of ve rmaakHkheidsplek, afgesien of so
danige ontspannings- ,of vermaaklikheidsplek o p die gelisen
sieerde perseel is of e lders. 

22. De Magistraat aan wie die applikatie gemaakt wordt~ 
kan, indien hij het .nodi>g ac'lrt, zulk een lkentiie toestaan ,. 
opgevende in dezelve de naam van applikant, de . plaats waar
voor de tijdelike licentie uitgegeven is, het aantal dagen en 
de uren gedurende welke verkoop onder de licentie toegestaari 
is en zodanige beperkingen en voorwaarden wdke de M-agi
straat wens t op te leggen. De in de licentie gespecificeerde 
tijd kan verJ.engd worden maar kan in geen geval !anger zijn 
dan acht dagen in het geheel. 

NATURELLE LOCATIES EN GEBIEDEN. 

23. Geen licenties zullen uitgegeven worden voor drank
verkoop binnen de grenzen van een natur,ellen lo catie of 
reserve, hetzij bestaanid of te worden gemaakt. 

24. In d istdcten waar naturellen in een locatie zitin of 
wonen, ,of verblijven op publieke wer'ken of mijnen of andere 
werken, kan de .Administrateur gebieden bepalien binnein welk~ 
geen licenties antler dan een club lioentie mag vergund worden. 
Licenties uitgegeven in strijd met de laatste sectie , zijn van 
nu! en geene r waarde. 

VERBOD VAN VERKOOP AAN NATURELLEN. 

25. (1) Bedwelmende drank mag niet worden verkocht, 
afgeJ.everd, gegeven of ,op andere wijze verschaft worden 
aan een nature! hetzij voor zijn eigen gebruik of dat van 
iemand anders en geen .nature! mag ontvangen of in zijn 
bezit hebben bedwelmende drank, ,behalve 

(a) voor bona fide mediese doeleinde:n op voorschrift van 
een behoorlik g•ekwalifiseerde mediese arts, of 
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(b) for purposes of delivery by licensed persons to 
purchasers within such areas, in such quantities and 
subject to such conditions as may be prescribed by 
permit issued to any such licensed person qy the 
Magistrate. 

Any person who contravenes or fails to comply 
with any oonditions imposed by such permit shall be 
guilty of an offence. 

The Magistrate may in his discretion refuse to 
authorise the issue of any such permit and may cancel 
any permit issued on g,ood cause shewn without assigning 
any reason therefor. 

(2) (a) It is provided, however, that the Magistrate of 
any district may upon the applkati-on of any Asiatic 
or coloured person, and subj,ect to the provisi,ons of any 
regulation that may be made in terms of paragraph (b) 
of this sub-secHon, grant to the applicant a letter 
,exempting him within that -district wholly or partly 
from any discriminati,on imposed therein by or under 
the authority ,of this Proclamation against Asiatics or 
coloured pers-ons; and such applicant shall then be so 
exempt. Subject further t-0 any regulations that may 
be made in terms of paragraph (b) ,of this sub-s·ecUon, 
such letter of ex,emption as aforesaid may at any time 
be cancelled by the person who granted it, or any pernon 
acting on his behalf, or his successor in office. 

(b) The Administrator may make regulations, which may 
differ in respect of different areas, prescribing the 
conditi•ons which must be complied with before any 
letter may be issued in terms of this sub-secti-on, the 
circumstances under \\'hich such letter sh,ould be limited, 
and the manner ,of such limitation, and the circum
stances in which any lett~r so Issued may be cancelled. 

Unless and until such regulations are mad~, the 
grant ,or cancellation of a letter of exemption shall be 
entirely in the ,discr.eti,on ·of the official concerned. 

(c) F,or the purpose •of this sub-section "co\.oured person" 
means any person who is descended partly from Euro
pean sfock and partly from an abmiginal race or tribe 
of Africa. 

LICENSING COURTS. 

26. Courts for the consideration of applicati,ons for or 
relating t,o the granting, rernewal, fransfer or removal of 
whoksale licences, retail lkenoes, Hight liquor lioences, club 
licences and oottle licences for the sale of intoxicating liquors 
are hereby constitu'.ed and shall be held in and for each 
district of the Protectorate; provided that all such applica
ti,ons for or relating io retail or light liquor licenees in respect 
of railwav refreshment cars- on any railway line between Usakos 
and Outjo, Tsumeb or Orootfontein, shall oe considered by 
the licensing court fo r the district ·of Otjiwarongo, and all 
a,pplications for such licences in respect of any other railway 
refreshment cars shall be considered by the licensing oourt 
fur the district of Windhoek. Every such court shall consist 
of the magistrate, or in his absence the acting magistrate, or 
if one has not been appointed, the assistant magistrate. 

27. A meeting of the licensing court, open to the public, 
shall be held in each district on the first Wednesdav in the 
months of March and September in each _year, for th e· purpose 
of taking into oonsidera'.fon all such appHcations as are referred 
to ·in the last preceding section. 

The meeting to be held in the month of March shall be 
the "annual •'licensing meeting". 

28. Any meeting of a licensing court may be adjourned 
from time to time as f,uch court may determine. 

29. The court shall transmit the proceedings thereat and 
r~port its finding 4pon each ~pplication to the Administrator 
who shall thereupon confirm the same or otherwise and 
determine the condiHons upon which a licence shall be granted 
and thereafter the required licence shall be issued by the 
magistrate. 

30. The licensing court may, as a condition of the grant
ing .of any retail licence, or light liquor licence, requir.: 
that the holder thereof shall, during the continuance of his 
licence, provide for the accommodati-on of travellers such 
number of rooms and stabling for such number of horSes 
:and · garage accommodation for such number of motor cars 
as su-ch oourt may deem necessary for the convenience of 
the public; arnd may also require such hiolder to make pro
viston for suffident means ,of e·gress in case ,of f,ire, and for 
proper drainage and sanitary arrangements and conveniences 
upon the licensed premises. 

(b) voor afleveringsdoeleinden door g-elicentieerde personen 
aan kopers binnen die gebieden en in die hoeveel
heden en onderworpen aan die voorwaarden als door 
een permit aan ieder van die gelioenHeercle personen 
door de Magistraat uitg-ereikt is voorgeschreven is. 

Iedereen, die een van de voorwaarden door d-at permit 
opgel·egd ·overtreedt of niet nakomt zal schuldig zijn aan een 
overtreding. 

. De Magistraat kan naar believen weigeren ,om de uit
g1fte van een permit te machtigen en hij kan enig uitgegeven 
permit kanse'.,eren, wanneer goe·de .redenen daarvoor aange
toond worden, zonder een reden daarvoor aan te geven. 

(2) (a) Er wordt echter voorziening gemaakt dat de 
Magistraat van enig distrikt op aanzoek van een Asia1t 
of geHeurde persoon, en onderhewig aan de bepalings 
van enige regulati-e, hetwelk overeenk-omstig paragraaf 
(b) van deze sub-artikel •opg,etrekt mag worclen, -aan 
de applikant een brief kan uitreiken, waardeur hy 
binnen dat distrikt geheel .nf gededtelijk vrijgestelt 
wordt van {;nige •onderscheiding daarin gemaakt cleur 
of volgens het gesag van deze ProclamaUe tie•en Asiate 
of gekleurde pe·rsone; en :wdanige applikant is dan 
aldus vrijgestelt. Onderhewig verder aan enig,e regu
laties welke overeenkomstig paragraaf (b) van ,deze 
sub-artikel -opgetrekt mogen wor,den, kan zoo een vrij
stellingsbrief, zoals voormeld, te en ig-er tyd deur de 
persoon die de brief uitgereikt heeft, of enigiemand 
in zijn naam handelende of zijn ambtsopv,olg,er, terug
getrokken warden. 

(b) De Administrateur kan regu1ati·es maken, d ewelke ten 
opzichte van \·erschillen-de streken kun.n,en verschillen, 
voorschrijvende de voorwaarden waaraan voldoen moeten 
war.den voordat een bri-ef overe-enk-omstig deze sub
artikel uitgereikt kan wor,den, de omstandigheden waar
ornder zodanige brid beperkt kan worden, en de wijzc 
van zodanige beperking, en de omstandigheden waar 
onder zo een uitgereikte brief teruggetrokken worden 
kan. 

Tenzij en totdat wdanige regulaties gemaakt zijn, 
sal .$le uitreiking of terugtrekking van een vrijste!Hngs
brief geheel in de discretie van d-e betr,okke beambte 
zi jn. 

(c) Voor de doeleinden van deze sub-artike1 betekent "ge
kle urde Persoon!' ·een persoon die gededtelijk van Euro
pese ouders en gedeeltelijk van een inboorlingras of 
stam van Afrika afstamt. 

LICENTIE HOVEN. 
. 26. H,oven v,oor de brhandding van applicaties voor 

of in verband met de vergunning, verni·euwing, ov,erdracht of 
verplaatsing van licenties bij cle groote maat, licenties bij 
de kleine maat, ligtedrank licenties, club licenties en bot,el 
licenties voor de verkoop van bedw•elmende dranken, wo1·den 
hierbij ppgericht en zullen in en voor i-eder district van het 
Protectoraat gehouden worden. Met dien verstande dat allc 
zodanige applikaties voor •Of in verband met licenties biJ 
<le kleine maat •of v,oor lichtt drank ten opzicht•e van spoor, 
weg-restauratie\\'ag,ens •op enige s.poorweglyn tussen Us-akos 
en Outj,o, T sumeb ·of Orootfontein, door het Licenti e Hof 
voor het distrikt Otjiwarong,o, en alle applikatie-s voor zo
danige licenties t•en opzichte van enige andere SJ)'oorweg
restauratiewagens door het Lioentie Hof voor het distrikt 
Windhoek in •overweging genomen .moetien word,en. Elk van 
die hoven zal bestaan uit de magistraat, ,of in di-ens afwezig
heid de waarnemende magistraat, · of indien er geen aan
gesteld is, dan de ass is tent magistraat. 

27. In ieder district zal op de •eerst,e W,oensdag in 
Maart en September van ieder jaar, een vergaderi11g van 
het licentie hof, toegankelik voor het publiek, g,ehouden worcen, 
ter behandeling van alle applicaties verme-ld in de vorige 
sectie. 

De in Maart te houden vergadering zal zijn de ,,jaarlikse 
licentie ve rgadering". 

28. Vergaderingen van het Licenhe lfof kunn-cn ver
daagd w,orden van tijd tot tijd, zooals het Hof moge be
schikken. 

29. Het hof moet een rapport van de verhandelingen 
er in gehouden en zijn beslissing op i•edere apphcatie aan de 
Administrateur zenden di~ daamp de:celve zal hekrachtigen 
of anderszins en de voonvaarden zal opgeven op d ·~ welkc 
een licentie mag vergund worden. 

30. Het licentie hof kan, bij wijze van voorwaa rde voor 
de vergunning van een licentie bij de kleine maat, of ligte
drank-licensies verlangen dat de houder, gedurend-e de duur 
van zijn licentie, v-oor het gemak van rdzigers, ::en aantal 
kamers en stalling voor een aantal paarden en garage ruimte 
voor een aantal motorkarren ter beschikking heeft, z·ooals het 
hof voor .het gemak van het pubhek moge noodig achten; en 
het kan ook van de houder eisen dat hij g•enoegzame vo,0r
ziening maakt voor voldoende uitgang ing,eval van brand, 
en voor behoorlijke riokering en ge.z,ondheidsmaatregel,en en 
gemakken in en om het gelioentieerde huis. 
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31. The _licensing court may, if it shall be satisfied tha; 
it is for the benefit and convenience of the public so to do, 
at any licensing meeting grant to the holder -of any retail 
licence or light liquor licence, on payment of such additi-onal 
sum as may be prescribed in that behalf, an extension of 
the time prescribe-ct for the sale of liquors until not later 
than eleven o'dock at night, or authority to keep open his . 
licensed house during such hours of Sunday, Christmas Day, 
or Oood Friday as such court shall think fit for the refresh
ment ,of bona fide traveHers. Such extension or authority 
shall respectively be termed "night privileges" and "Sunday 
privileges". 

32. The licensing court may, if · it shall be satisfi.ed that 
it is for the benefit and oonvenience of the public so 
to do grant to the holder of any retail licence or ligM liq_uor 
licence authority to keep open his licensed house during such 
hours ,of Christmas Day or Good Friday as such court shall 
think fit. 

33. When any licensing court shall deem it necessary 
to take evidence respecting any question to be determined 
by such court, such evidence shall be given on oath (which 
oath the pers-on presiding is hereby authorised to administer) 
and shall after submission to and return by the Administrator 
be filed of record in the office of the magistrate of the 
district. 

34. · If any person shall, upon any examination before 
any licensing court, wilfully and corruptly give false evidence, . 
such per~on shall be d~emed and taken to be guilty of 
perjury. 

APPLICATIONS FOR OR RELATING TO LICENCES. 

35. On ,or before the last day -of the months of January 
and July, any person desiring to. ,qbtain a t the next licensing 
meeting aey licence for which the certificate of a licensing 
court is necessary, or the renewal ·of any such licence or 
the removal ·c;\f any such lic-ence from the licensed pr,emiscs 
or club premises to other premises in the same district or 
the transfer of a licence by the holder to any other person 
shall make application in writing t-o the magistrate of the 
district setting forth the nature and descripti,on of the licence 
required to be ol;>tained, renewed, removed ,or transferred, 
as the case may be, and of the place, stating the number or 
name (if any) of the premises and th2 street or road where 
the business or club is. intended t·o be, ·or is carried on, or 
in the case of an application relating to a retail or light 
liquor licence in respect •uf a railway refreshmwt car, the 
railway line on which .business j,s ,intended t-o be or is 
being carried ,on, and in th~ case o f. a transfer of a licence the 
name ana description of the person to whom the same 
is desired to be transfe-rred; ·prov,ided that in case a transfer 
is made after the 31st January or aft-er the 31st July the 
applicati-on may be made to the fo llowing sitting of the 
licensing oourt. 

36. The magistrate rece1vmg any such application as is 
m the last preceding section mentioned shall cause a notke 
to be posted in some conspicuous place at or in his office, 
and to be published in a newspaper, if there be such circulating 
in his -district, and in the case of an appHcati-on r-elating to 
a . retail or light liquor licence in respect _of a railway refresh
ment car, in th-e district or districts i,n which the sa!,e of 
liquor would be authorised under such licence, oontaining 
the name of the applicant, th-e description of the premises 
ref.erred to in the application , the nature of the application, 
the ,day on which and the place where the court will sit for 
the hearing of such application. 

Such notice -shall be ·posted and published fourteen days 
at least before tbe sitting -of the · said court: provided that 
any licenc-e authorised by the Administrator shall not ' be 
capable of b_eing questi-oned by reason _ that. any such notice 
was not duly posted or published. 

37. In case any application for the granting, removal, 
renewal ,or transfer nof any licence which ought, under the 
provisions of this P roclamation, to have · been .made on or 
before · the last day of January or July, as the case may 
be, shall through inadv,ertence not be· made in due time, 
but shall be made within ten day-s after th'e appointed day, 
the Administrator may, if he shall · see fit, authorise the con
sideration of su,ch application by ·the licensing court at the 
next meeting ,or any adj,ou-rnment thereof, upon contlition 
of payment in case the application shall be granted or allowed 
of su{:h sum as the Administrator may determine, not being 
Less than five pou.nds and upon such terms, as :to notice 
to be given , as the said Administrator may prescri-be . 

31. He1: licentie hof kan , indien het overtuigd is, dat 
het voor het gemak en voordeel van het publ·iek is, op een 
vergadering, aan de houder ,·an een licen1:ie bij de kleine 
maat, of ligtedrank-lisensies, tegen betaling van e-en verdere 
som, -daarvoor 1:e bepalen, een verlenging toestaan van de 
verkoop van drank tot 1.1iet later dan elf uur des nachts, 
of he1: recht geven zijn gelicentieerde huis gedurende die 
uren op Zondag, Kerstmisdag en Goede Vrijdag open te 
houden, naar mate het h:of moge goedvinden, voor verve·rsing 
van bona .fide reizigers. Deze . verlenging zal respecHev>elijk 
geno emd worden "nacht voorrecht" en "Zondag ,·oorrec'h't". 

32. Het licentie hof kan, indien overtuigd dat het •in 
het voordeel en gemak van het publiek _is, de houde r van 
een licentie bij de kleine maat of Iigtedrank-lisensies het 
recht geven zijn gelicentieerd huis open t-e houden gedurende 
zulke uren op Kerstmisdag ,of Goede V rij dag als het mogie 
goedvinden. · 

33. Indien een licentie hof het noodig acht getuigenis 
op te nemen omtr-ent een door hem te beslissen kwestie, d:rn 
moe± die getuigenis onder eede gegev-en worden (aan de 
voorzitten-de persoon wordt Merbij het recht verleend die 
eed af te . nemen) en zal, na voorlegging en terugzending 
door de Administrateur, voor rekord gehouden w-or-den door 
de magistraat van het district. 

3-t lemand die voor een licentie hof ondervraagd wordt 
en o,pzettelijk en met vals-e bedoeling verkeerde getuigenis 
geeft, wordt beschouwd iich aan rri-eineed schuldig '.e maken. 

APPLICATIES VOOR EN IN VERBAND MET LICENTIES. 

35. Op of voor de laatste dag van Januari en Juli moet 
ieder die op de eerstvolgcnde vergade-ring een lioentie wenst 
waarvoor het certifikaat van een lic-entie hof noodig ·is, of 
de vernieuwing van een licentie of de verplaatsing van een 
licentie van het gelicentieerde huis of club naar een antler 
huis )n hetzelfde district, of de ,overdracht van een lioentie 
door de houder op een ander,e pe-rsoon, geschreven applicati,e: 
maken· aan de magistraat van het district gevende bijz,onder
heden en aard van de verlangde Iioenti·e, of dezelve .ver
nieuwd, verplaatst of ,overdragen moet worden alsmede van 
de plaats, met ,opgave van het getal of naam (indien die e, 
is) van het huis en de straat .en weg waar de zaak of i;lub op
gericht zal worden of gedreven wordt of in het geval van 
een applikatie in nrband met ,een licentie bij de kl,eine maat 
of voor lichte drank tep opzichte van een spoorweg-r>cstau
ratiewagen, de spoorw,eglijn waarop men voornemens is bezig-• 
heid t~ drijven of waar•op bezigheid gedreven wordt en,. 
ingeval van overdracht van ,een licenti-e, de n~am e-n be
schrijving van de pers·oon op wi,e de overdracht gewe-nst 
wordt: met <lien verstande dat ingeval een overdracht ge-. 
maakt wordt na de 31ste Ianuari o-f na de 31ste Juli de 
applicati-e kan gemaalkt worden aan de voigende vergadering: 
van het licentie hof. 

36, Wanneer de magistraat zulk een applicatie ontvangt 
zooals in de voorgaande secti,e_ beschrevven, dan moet hij: 
een kennisgeving doen opplakken in een in het oog valleµde 
plek in of aan zijn kant,oor en die in een courant laben zetten, 
indi-en er een is, die in ztjn district circuleert, en in het geva l 
van een applikatie in verband met een licentie bij de kl,eine 
maat of voor Iichte d rank ten opzichte van een spoorweg
restauratiewagen in het -distrik of de distrikten, waarin de 
verkoop van -drank, krachtens zodanige licentie toegelaten zou 
wezen, inhoudende de naam van applicant, beschrijving van 
het in -de apphcatie genoemde huis, aard van de applicatie, en 
dag op welke en waar het hof voor behandeling der applicatie 
zal zitten. 

Deze kennisgeving moet opg,eplakt worden en g;epubli
ceerd ten minste veertien dagen voor de zitting van .het .hof, 
met di-en verstaride- dat dat een door de Administrateur goed
gekeur-de licentie niet bestreden kan worden om r,edtJI dat 
de kennisgeving niet behoorlijk opgepiakt of gepublice~rd 
was. 

37. Ingeval een applicati·e voor vergunning, verpla.atsing,; 
vernieuwing of overdracht van een licenti-e, welke onder 
de voorzi-eni·ngen :van deze Proclamatie had moeten gemaakt 
worden op of voor de laatste dag van Januari of Juli, door 
onachtzaamhei-d niet op de behoorlijke tijd gemaakt is, maar
tien dagen na de bepaalde <lag gemaakt is, dan kan de Atl
mfoi-strateur in,dien hij het gesch'ikt acht, de behandeling van 
die lioentie door het licentie hof bevelen op de volg,ende 
vergadering of verdaagde vergadering, op voorwaa,rde dp.t 
indien de applicatie vergund of toegestaan is, e,en door de 
Administrateur te bepalen som van niet minder dan vijf pond 
oetaalbaar is en op voorwaarden met betrekking tot kennis
geving eveneens door die Administrateur te bepaJ.en. 
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38. In case the applicant for any licence shall die, or 
shall beoome insolvent after applying for the grant or renewal 
of a licence but on or before the ·day for considering such 
application by the licen8ing court, such court may, if . it 
shall think fit, grant a certificate for such licence to the 
widow of any deceased applicant, or to the executor, curator 
bonis, or trustee, as the case may be, of the estate of such 
applicant. 

OBJECTIONS. 

39. Any municipality or any pers·on duly authoris-ed 
thereto by a municipality, any officer of police and any 
person residing in the district or in the case of an application 
relating to a retail or light liquor Hcencc in respect of a 
railway refreshment car, any person residing in this Teniitory 
may object in writing or personally at any meeting of the 
licensing court to the grant, renewal, removal or transfer 
of a licence. 

40. The objections which may be taken to the granting 
of a licence may be ,one or more of the following:-

( 1) that the applicant is of bad fame or character, or of 
drunken habits, or has previously forfeited a licence, 
or has been convicted of selling liquor without a licence 
within a period of three years; or 

(2) that the premises in respect of which the application 
is made are out of repair, or do not contain reasonable 
accommodation; 

(3) that the li,censing thereof is not required in the neigh
bourhood, or that the premises ar-e in the vicinity of 
a place of public worship, hospital, school or native 
locati,on, or reserve, or that the quiet of the place in 
which such premises are situated will be disturbed if 
such licence is granted; 

(4) that the number of previously licensed premises is 
sufficient for the requirements of the neighbourhood. 

41. The licensing court may ·of its O\\-n motion take notice 
of any matter •or thing which would under the last preceding 
section hereof or in the opinion of the court be an ob
jection to the grant of a licence ·or to the renewal, transfer 
or removal of a licence, although no objection has been 
made by any person. 

In any case in which ,objecti>on is raised the court 
shall inform the applicant and shall, if necessary, or should 
the applicant so request, adjourn the further consideration 
of the application, for any _period not less than four days 
in order that the person affected by such obfection may 
be afforded an opportunity of replying thereto. 

The court shall at or after any such adjournment giv-c 
notice in writing, of the cause of objection to the person 
affected thereby, and of th~ day ·on · which the adjourned 
application will be considered. 

42. The objections that may be taken to the renewal of 
any licence may be all or any of the following:-

_( 1) that the applicant is of bad fame and character, or of 
drunken habits; 

(2) that the licensed premises are out of repair, .or are 
not kept in a clean and wholesome state; 

(3) that the business is conducted in an improper manner 
or drunkenness is permitted upon the licensed premises; 

(4) that the conditions upon which the licence was granted 
have not been satisfactorily fulfilled; 

(5) that a licensed place is no longer required in the 
neighbourhood. 

43. In case of objection to the renewal of any licence 
the person objecting shall cause notice of the intention to 
object and grounds of <>bjection to be given to the applicant 
at least two days before the sitting of the licens.ing court. 
If such notice shall not have been given, such court IDl!Y, 
notwithstan,ding, if it see fit, adjourn the hearing of the 
application to a future day, and require the attendance of 
the holder of the Iioence on such' day, and may then oonsider 
the objections and, subject to the provisions of section 29 
hereof, determine thereon. 

44. When the renewal of any · licence is refused fo1 
some· reason personal to the lken~d person, the licensing 
oourt may, i.f it see fit to do so, adjourn to such day not 
being J.ess than fourteen nor more than thirty days after such 
meeting. 

38. Ingeval een applikant voor een licentie st,erft, of 
insohent gaat nadat hij applicatie gemaakt heeft voor de 
vergunning of de vernieuwing van een lkentie, maar iop of 
voor de dag op welke applicaties door het Iicentie hof 
behandeld worden dan kan dat hof, indien h'et g,oedvi11Jd, een 
certificaat voor die Ji:centie· geven aan de weduwe van de. 
overieden applicant, of aan de ex,ecuteur, curator _bonis of 
trustee, naar de mate van het geval, van de boecLel van die 
applicant. 

BEZWAREN. 

39. Municipaliteiten of wetteiijk door dezelve gemach
tigde personen, officieren van politi-e en personen die in 
het district woonachtig of in het geval van een applikatie 
in verban,d met een Iicentie bij de kleine maat of voor 
lichte drank ten opzichte van een spoorweg-restauratiewag,en, 
enige ·pernoon, die in dit Oebied woonachtig is, kUiliilen in 
geschrifte of pers,oonlijk op vergaderin.g,en van het lioonti!e 
hof bezwaren maken te-gen de vergunning, verplaatsing of 
over-dracht· van een licentie. 

40. De bezwaren tegen <le vergunning van <;en lioenHe 
kunnen een of meer van de volgende zijn:-

(1) dat applicant een slechte naam of karakter draagt, 
,of een dronkaard is, of vroeger een lioentie verbeurd 
heeft, of gevonnisd is voor verkoopen van dranik zonder 
licentie binnen een tijdperk van drie jaren; of 

(2) dat het huis waarvoor de applicatie gemaakt is, in 
een slechte toestand is of geen voldoende gemak'ken 
bevat; 

(3) ,dat een licentie voor dat huis niet in de nabuurschap 
gewenst is of dat het huis in de nabijhieid is van 
een plaats van openbar,e ver•eering, hospitaal, school 
of natureHen. J.ocatie of reserve, en dat de rust van 
de plaats waar dat huis geleg,en is, door de v-ergunning 
van de licentie z.oude versiioord worden; 

(4) dat het aantal vroeger g,e!,icenti,eerde huizen :voldoende 
is voor de vereisten van de buurt. 

41. Het licentie hof heeft het recht opmerkzaamheid te 
schenken aan eenige omstandigheid, welke onder de voor
gaande sectie of in de opinie van het hof een bezwaar moge 
zijn tegen de vergunning van een liccnti-e of de v,ernieuwing, 
overdracht of verplaatsing van e-en Iicentie, ook al heeft 
niemand bezwaar gemaakt. 

In ieder geval waarin bezwaar ingediaend is moet het 
hof applicant kennisgeven ·en indien noodig, of op v;er~k 
van applicant, de verdcre behandeling van de ;rpplicaHe ver
dagen, voor niet minder dan vier dagen, ten e:inde de persoon 
die door dat bezwaar betroflien wordt, gelegenheid te ge-v,en 
er op te antwoorden. 

Oedurende of na de verdaging moet het hof schriftelijk 
aan de betroffen persoon kerinisgeven vap. de red-en van het 
bezwaar en van de dag waarop de verdaagde appHcatie· ,;al 
behandeld worden. 

42. De beswaren welke gemaakt worden teg,en de ver
nieuwing van -een licentie kunnen een of alle der v10lg,ende 
~n~ . 

(1) dat applicant een slechte naam en karakter draagt, 
·of een dronkaard is ; 

(2) dat het gelicentieerde huis in een slech'te to,estand is 
of niet in een schoone of gezonde toestand g,ehouden 
wordt; 

(3) dat de zaak onbehoo·rlijk gedreven wordt of dronken
schap in het gelicen tieerde huis toegelate.n word; 

(4) dat de voorwaarden waarop de Hcentie vergund was, 
niet voldoende nagekomen waren; 

(5) ,dat een gelicentieerd huis niet !anger in de buurt 
noodig is. 

43. Indien ,er bezwaar bestaat tegen de vernieuwi,ng van 
een lioentie, dan moet de pernoon di,e het bezwaar inlie·vert, 
aan, applicant een kennisgeving doen toekomen van het voor
nemen bezwaar te maken en de re-denen van de hezw:aren, 
op zijn minst twe·e dagen voor de zitting van h.et lioentie 
hof. Indien zulk een kennisgeving niet geg,even is, <lain kan 
het hof desniettegenstaande, indien h1et wenselijk acht, het 
hooren der appHcatie tot een andere dag uitstellen en de 
tegenwoordighei-d van de houder der Iicentie op· die dag ver
lan-gen, ,en kan dan de hezwaren overwegen, onderhev,tg aan 
de voorzienringen van sectie 29 van deze Proclamatie, en zijn 
beslissing geven. 

44. In,dien de vernieuwing van een lioentie geweigierd 
is voor een persoonlijke red.en de gelioentieerde persoon be
treff.end, dan kan he.t lioentie hof, indien het het wenselijk 
acht, verdag,en tot een dag, ni,et minder dan veertien oi 
meer clan dertig dagen, na die vergadering. 
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Application (not being by the person so refused) for a 
Hcence of the same description as that refused in respect 
of the same premi-ses ma,y be heard arid determined at sudr 
adjourned meeting. 

Een applicaiie (niet van de persoon die een 
ontvangen heeft) v,oor een licentie van dezelfde 
de gewe·ig,erde, voor hetzelfde huis, kan gehoord 
worden op zulk een v,erdaagde vergadering . 

weigering 
soort als 
en beslist 

• u- I,~ 
,R',_tvt· . 45. ~nge~al de v,ernieuwing van een door iemand ge- ~ 

~ f 45. In case the renewal_ of '.1 licence held by any person houden Ircent1e door het licentie hof ge\\·eigerd is, en die 't. 
shall be refu~·ed by the hc~nsmg court, and such pers,on perso,on gedurende de v,oorafgaande t\rnalf maanden niet :=:>;J:. 
shall not dunng the precedmg tw•elve months have been vemordeeld rneweest i,s voor een overtredina t 0 gen deze of"' 
convicted. of any offence against this0 or~aij othefyj Prila- ee1i~. e andi,~ P11f1climati~· ,on. rl~ verkoop tan ~bedwelm 0 nde~ ,,..~ f l t· • th 1 f . • . rt·"~ •t.,,m,s ...,,,4,Ji. f1""..,,. d • . '"'.1<r1>r. < .c..,~.,, ,q,r.o r,,,,..r .. ''! ~ <:i' ma 10n re a mg so e sa <: o 111 ,ox1ca 111 uors,.. ·e _s , • -r n• . 11,,< a, . n,ee i: QJ t, fenc,oe a ihg van een gee,·en·redigd 
-upon payment of a proportionate part of the cost of a licence g,edeelte van de k,osten. van een licentie zoals de door hem 
such ~s then held by him, be entitle<l t-o obtain a licenoe for gehouden, het r,echt •op uitneming van een licentie rnor een 
a penod of three months. tijd van drie maanden. 

TRANSFER AND REMOVAL OF LICENCES. 

46. Any person being the holder of a w'holesale, retail, 
light liquor ,or bottle licenoe who shall during the currency 
thereof sell •o r di,spos•e of his business or the house or pr·emises 
in respect of which such licenoe was granted, may . make 
application to the magistrate for a temporary transfer ,of 
such licence to the purchaser of such business •or to the 
purchaser ,or lessee of such premises, as the case may be; 
and such magistrate may, if he think fit, upon payment by 
the applicant of the sum .pr,escribed for such' transfe r , by 
memorandum endorsed upon the original licence, grant 
temporary transfer of such licence accordingly. 

47. The magistrate may -e ither upon or without pr-o
duction ,of a licence, authorise any pers,on whom h-~ shall 
consider entitled i.o the benefit of any licence (other than 
a wholesale licence or club licence) to carry on the business 
in the licensed premises for the remainder •of the i.ie-rm for 
which the licence was granted in any of the following cases:-

(1) whenever any person to whom the lioence was granted 
absoonds or abandons the licensed premises; 

(2) 

(3) 

(4) 

j.f, -during the currency of any lioenoe, the holder is 
ejected horn, or ceases to occupy, the licensed premises 
or his tenancv there-of is determined by effluxi-on of 
time, or by notice to quit, or by any other means except 
insolvency, and he ne.g!ects or refus•es to transfer the 
licence to the person claiming to be entitled to the 
benefit of the lioence as ,owner or less-or of the licens-ed 
premises; 

when, in pursuance of any contract or agr,eement betwe•e11 
the parties, the Jioensed person has agreed to transfer 
the licence to the person claiming to be entitled, and 
unjustly refuses or neglects to do so ; 

when any licensed person (not being the owner or 
lessor of the licensed premises) becomes perwnally 
disqualified or has his licence forfeited, and such owner 
or !,essor has not been privy to, nor a consenting 
party to, the act or default of his tenant, and h'as 
a legal right to eject the tenant from such prem!ses, 
or such tenant agrees to vacate the licensed prem1s-es : 
provided that ( except in any cas·e where the licensed 
person shall have absconded) the licensed person shall 
have served upon 'him notice in writing of tlJe _intention 
to apply for the anthority sought, stating the gr-ounds 
upon which th'e application is made, a,nd the time 
and place where it will be considered, at least nv,o 
days before the time therein fixed. 

Provided that no grant of authority under the pro
visions of this section shall h'ave the effect of rel-easing 
the holder of the licence from 9ivil or criminal liability 
in respect of any unpai<l porti-on of the lic-ence fee: 

Provided further that where any portion of the 
licence foe remains unpaid no such a_uthority shall 
be granted until the pers·on to whom such ;mthority 
is to be granted p.as signed a written undertaking to 
the Administration of South West Africa that h'e shall 
be liable as co-,principal debtor for such u_npaid portion 
of the licence foe. 

48. The holder of any licence (except a temporary licence) 
who may desire to remov·e the licence fr.om th:e licensed 
premises to any .other premises in the same district not 
distant more than one mil,e, may make application to the 
magistrate to authorise such removal; and such' magistrate, 
if satisfied that to wait for the next meeting of · the .licensing 
court would subject such holder to s,eri,ous loss or . in-

OVERDRACHT EN VERPLAATSINO VAN LICENTIES. 

46. lemand die de houder is van een licentie bij de 
gr,oote of kletne maat, lig:,edrank-licentie of van een bottcl 
licentie en .di,e gedu-rende de duur van dezeh·,e zijn zaak 
of het huis waarv,oor de licenti,e vergund \\"as, nrkoo_p of 
o_".•er-cloet, kan bH de _m:tgistraat applicatie maken vcor de 
tqdelijke ,ov-erdracht van di~ lkende aan d:: k )oper van di::: 
zaak 1of de kooper of J,uurder van het gelicentieerde huis, naar 
de mate van het geva l; .en <li,e magistraat kan, _indien het ge
wenst acht, een tij,de-Iijke ·overdracht geven van di e licentie, 
teg,en betahng door applicant van de voor die overdracht 
voorgeschr,evert som, bij wijze van m~morandum g~endosseerd 
op de oorspronkelijke hcentie. 

47. De magistraat kan , op of zonder vertoon van em 
hcenti,e, i-emand di1e hij een ge·schikte houder acht van eeri 
hoentie (ni-et een lfoentie bij de ~r,;:i,ote maat of een club 
lioentie) veroorloven om de zaak 111 het gelicenti::erde hu-is 
voort te zetten voor de rest van de iermi,jn waarvoor de 
licentie v,ergund was, ,in elk van de vo l gen de g,evallen :-

(1) in,di,en de persoon aan w1,e de licentie vergund was, 
zich uit -de voeten, maakt ,of het gelicentieerde huis 
verlaat; 

(2) in,di,en, gedurende cie loop van een licentie, de houder 
uit het geU.cenUeerde huias gezet is ·of het niet meer 
.bew,oont of indi·en zijn pacht veriaoopen is, of hij 
waarschuwing gekregen heeft het te verlaten, -of Y:Jor 
eenig,e andere oorzaak behalve insol\'entie, en hij v,er
zuimt of weigert de liceni ie ove r te dragen aan de 
persoon di•e aanspraak maa:kt ·OP de licentie als eigenaar 
of huurder van het gelioentiee rde huis; 

(3) indien, onder een oontract of overeenkomst tussen de 
partijen, •de gelioentieerc!e p,erso-on overeengekorr:en is 
de licenti,e ov,er te dragen aan de persoon d:e ~r aan
spraak op maa:kt en wederr,echtelijk weigert of ver
zuimt dit te doen; 

( 4) irudien -ee11 gd.icentieerde perso-on ( die ni,et de ·eigenaar 
of huur-der is van. het g,elicentieerde !mis) perso-onlijk 
ongeschi,kt v•er,klaard is of zijn licentie verbeurd heeft, 
en ,de -eigenaar niet in het vertrouwen geTuomen was 
of zijn toestemming g,fg,even hedt aan de daad of hd 
verzuim van zijn pachf.er, en wettig het recht heeft 
de huurder uit zi jn huis te zetten, of de huurder 
stemt er in toe het' geiicentieerde huis tie v,erlaten: met 
di:en verstande dat (ui1g,enomen in een geval waar de 
g,elioenHeerde persoon zich uit de voet,en gemaakt hedt) 
de gelioenti,eerde per&oon een gesch1,even kennisgcving 
op hem gedi-end heeft dat hi j plan he,eft om de mach
tiging te vragen, met opgift.en van de redenen waarvoor 
d e ap plicati•e g,emaakt is ,en de tijd en plaats waar de
z.elve zal behan.deld worden, minstens twee dagen vo..:Jr 
de -er in bepaalde t~jd. Met dien verstande <lat g;:en 
autoriteitsverlening krachtens de bepalingen vart dit 
artik':l de uitwerking zal hiebb-~n om de houder van 
de licenti,e vrij te stellen van civie],e of kr1minele aan
sprakeli!khei,d ten opzichte van een onbetaald gedeelte 
van de licentie·fooi: 

Met <lien verstande verder dat waar een gedeelte 
van de licentief<ooi onbetaald blijft, geen :wdanigc autori
teit verle·end mag worden, totdat de persoon aan wie 
zodanige autoriteit verLeend moet worden, een schrifte
like erkenning aan de Administrateur van Zuidwest
Afrika ondertekend heeft behelzende .dat hij als n:ede
pdncipale schu1denaar voor zodan:g onhetaald ged;:elt~ 
van, de licentidooi aansprakelik is. 

48. De houder van een licentie (behalv,e ,een tijdelhjk,e 
licenti-e) die zijn licenHe wenst te vie-rplaatsen van zijn 
gelicenti,e,e rde huis naar ,een ander huis in hetzelfde .district 
niet meer -dan een mijl afstand, kan aan de magistraat appli
caii-e maken v,oor verl,of v·oor die v,erplaatsing; en de magi
straat, indien hij overtuigd is dat de houder, 1i:ndien hij moet 
wachten op de volgende vergadering van het lioentie hof, 
groot ong,emak en verli,es z.oude ondervinden, kan, indien hij 
het g,epast acht, tegen betahng van de voorgeschi:•ev,en som, 
verlof geven voor die v,erplaatsing, nadat k,ennisgeviing van 
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convenience, and .if he thinks fit, may, upon payment of 
the sum prescribed, autho rise such removal after notice of 
such application shall have been posted in some conspicuous 
place at or in his -office for not less than fourteen days 
and published /I for a like period in a n•ewspaper if there 
be such, circulating in his distrid, and in such other mann~r 
as may by the said magistrate be dir-ected, pr-ovided that in 
case ,objections be made to the removal of the licence to 
the premis-es proposed by any person who would be entitled 
to object to the granting ,of a licence for such premises, such 
removal shall not be authorised as afo resaid. 

49. In any case in which the holder of any licence who 
shall not be the ,owner of the licensed premises shall make 
application under the said Pr,oclamation for the r-emoval of 
his licence from the lioense-d premises to any other premises 
or for the transfer or temporary, transfer of the licence fr.om 
such hol,der to any other person, such application shall not 
be considered un1ess proof be given that at least two days' 
notice in writing has been given to th-e owner of the premis•es 
or less•or of the applicant when the lessor is not the owner, 
stating the nature of the intended application, and the time 
and place when it will be wnsidered. 

50, Any person to whom a licence may be temporarily 
transferred and any person who may be authorised to remove 
his licence ro other premises shall ~t the next licensing meetiing 
ap1Jly for a licence in the same m'anner as if he \Vere not a 
licensed person; provided that if any such application sh'all 
be made at the September meeting of the court, and be allowed 
by such court, an endorsement thereof shall be made upon 
the existing licence, which shall, subject to such endorse
ment, be of force during the unexpired term thereof. 

51. Any objecHons which may be taken to the _ _grantin g 
or renewal of a licence mav in like manner be taken to the 
transfer or removal of a ·licence. 

52. In case the temporary transf,er oi a licence, or the 
removal of a licence as aforesaid shall not be ratified by the 
action ,gf the licensing court at the next meeting upon con
sideration of the application then made rn respect thereof, 
siuch licence shall, as to the person to whom the same was 
originally granted, or in respect of the premises original ly 
licensed, as the case may be, remain unim,paired. 

53, Any person to whom a licence may be temporarily 
transferred, or who may be carrying on or conducting the 
business of licensed premises as the widow,. or curator bonis, 
or executor of the -estate of any deceased J)t'rs•on, or as truste,e 
of the estate pf any insolvent, ·Or as appr-oved agent of 
any such widow, curator, executor, or trustee, shall, until 
the end of the period for which the liamce was _granted, 
possess all the rights and be subject and! liable to all the 
duties, obligations and penalties of the 111 riginal holder of 
the licence, Provided that no transfer of a licence shall have 
the effect of releasing the trans feror from liability for 
any unpaid porti<on of the licence fee. 

54. In case of the death of the holc'er of any licence, 
the widow (if any) ,or the executor of tm deceased person, 
and failing the appointment ,of an executor., any curator bonis 
appointed by the Master of the High !.Court for taking 
charge of the estate of such deceased perS;Dn, or any person 
approved of by the magistrate, and in Cis-e ·of insolvency, 
the trustee of the estate of such insolvent, may carry on the 
business until the next meeting of the lic{r,J.sing court, either 
personally or by an agent approved of by any writing under 
the hand of the magistrate without any :fo nnal transfer of 
the licence. 

:,:,. In case of the marriage of any w0man who shall 
have obtained any licence, such licence srnll confer on her 
husband the same .privileges, and shall impose upon him 
the same duties, obligations and .liabiHti·es as •if such licence 
had been granted to him or(ginally. 

56. No transfer or temporary transfer GJf a liquor licence 
shall be lawful, save and except with fh: consent of the 
Administrator until all spirit duty due by the transferor has 
been paid, 

DUTIES AND LIABILITIES OF LICENSED PERSONS AND 
OTHERS. 

57. Every holder of a licence under this Proclamation 
who shall fail to produce such licence \.ltthin a reaoonable 
time after production thereof is demanded fuy any magistrate 
or officer or member of a police force mall be guilty of 
an offence. 

die applicatie,. ,op ,een of andere in het oog vallende plaats 
of in zijn kanto-or gedurende nie t minder dan veertien dagen 
aangeplakt is en eveneen,s gedur-ende niet minder dan veerti,en 
dagen in , een . in het district circuleerende oouranb indien 
er een is, en op eeni,ge andere wiJze zooals door •a,e· magi
straat moge bevolen worden, met di,en verstande, dat i;n,dien 
bezwaren ingediend worden tegen de verplaatsing v,an de 
licentie naar het huis ,dat voorgesteld wordt door i,emand 
die h,et recht Z!oude hebben bezwaar t.e. maken kgien de 
vergunniing van een lioentie voor <lat huis, die verplaatsing 
ni,et goedgekeurd zal worden. 

49, In ieder geval waarin de houder van , een licentie 
die niiet de -eigenaar van het gdicentieerde hud-s is, onder 
deze Proclamati,e applkati e maakt voor verplaatsing van zijn 
liceniti,e van het gelicenHeerde huis naar een ander huJ,s of 
voor de overdracM of hjdelijke overdracht van de licentiie 
van di·e houder naar e,en andere pers,oon, dan zal die applicatie 
ni,~t overwogen worden tenzij bewijs geleverd ~vordt. d9J 
mmsi:ens twee dagen van te voren geschr-even kernn1s g,e·gevert' 
is aan de ei.genaar van he-t huts of de huurder van applicant, 
indien verhuurder niet de dgenaar is, aangegevende de aard 
van •de voorgestelde applicatie ,en de tijd en plaats wanneer 
dezelve zal overwogen warden. 

50, Iemand op wie een licenti,e tijdelijk kan ,overgedr.ageu 
~.,orden en iemand die gemachtigd kan warden z,ijn °'1ioentie 
naar een ander huis te verplaats·en, moet op de volge,nde 
licentie vergadering v,oor een Licentie aanvraag doen alsof 
hij geen geliceniieerde persoon wa,s: met dien verstande 
<lat indkn die appl,icaii,e gemaakt is op de September ver
gadering van het hof en door <lat hof vergund wordt, een 
endossement daarvan op de bestaande licentie moet gemaakt 
worden, welke, onderhevig aan <lat endossement, gedurentde de 
onafgeloopen termijn van kracht zal zijn. 

51. Bezwaren, gemaakt t,egen de vergunning of vernieuw
ing van een licentie, kmmen op dez,elfde wijze gemaa:kt 
worden tegen de ,overdracht ,of verplaatsing van een _licentie. 

52. Indien de tijde!ik,e ,overdracht van een lfoentie of 
de voornoemde verplaatsing van een Iicenti-e niet door het 
liceniie hof bekrachtigd wordt op de volgende vergadering 
waarop de appl,icati,e voor die overdracht in ovenveging ge
nomen was, <lan zal die licenti.e , met betrekking tot de 
persoon aan wie deze1ve ·oorspronkelijk vergund was, of tot 
het huis dat oorspronkelijk gelicentieerd is, ongeschaad b1ijven. 

53. Jemand ·Op wie een licentie tijdelijk ,overgedragen 
is, of die de zaak van het gelicentieerde huis dri,jft als de 
weduwe, of curafor bonis of executeur van de boedel van een 
ooverleden persoon, of als trustee van de boedel van e,en 
in,solvente persoon, of als een goedgekeurd agent van zulk 
een weduwe, curator, executeur ,of trustee, moet, tot hei: e inde 
van het tijdperk waarvoor de lkenti·e vergund was, alle 
rechten bez.itt.en en onderworpen zijn aan 1111-e verplichtiingen 
en straffen als de oorspronkelijke houder van de licenti<e. 
Met dien verstande dat ge-en ,overdracht van ·een lioenti,e de 
uitwerking mag hebben, als z.ou ze de ,overdrager vrijst>ellen 
van aansprakeJ.ikheid ten opzichte van een onbetaald gedeeite 
van de licentiefooi. 

54. Ingeval van de dood van de houder van een licentie, 
kan de wedm\-e (indi,en die er is) ,of de execuieur van de 
overI-edene, of -indien geen executeur aangesteld is, e,en curator 
bonis die door de Meest,er van het Hooggerechtshof aang,esteld 
is om het opzicht van de boedel van die overledene pers,oon 
te aanvaarden, of een of andere door de magistraat goed
gekeurde persoon, en in het geval v.an insolventie, de trustee 
van de insolvent, de zaak drijven tot de volgende vergadering 
van het licentie hof, hetzij persoonlijk of door een in ge
schrifte door de magistraat goedgekeurde agent, zonder een 
formeele overdracht van de licentie. 

55, Ingeval van het huwelijk van een vrouw di,e een 
licentie verkregen hedt, zal die licentie aan haar man d:e'Zleifde 
voorrechten geven, en hem dezelfde verplichtingen en ver
antwoordelikheden opleggen alsof de licentie oorspronkeHjk 
aan hem vergund was. 

56. Geen overdracht of tijdelijke overdracht van een 
dranklicentie is wettig, tenzij _met goedkeuring van de Ad
ministrateur, totdat alle door de overdragende pei,soon ver
schuldigde belasting op spiritualien betaald is, 

PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKt-lEDEN VAN 
GELICENTIEERDE PERSONEN EN ANDEREN. 

57. Iedere houder van een licentie onder dez,e Procla
matie die de Ji,centie niet binnen redelijke tijd v,ertoont op 
aanvraag van den magistraat of officier of lid van de politi,e
macht, maakt zich aan een overtreding schuldig. 
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58. Every license d person, exoept the holder of a 
temporary Jioence ,or club lkenoe or a retail or light liquor 
licence in respect of a railway refoeshment car shall cause 
ro be painted and fi:>0cd on the front of the premises in 
respect of which his licence is granted, in a oonspk uous 
place, and in lett-e rs two inches at least in length, his name,: 
with the addition of the word '!Jic-ens·ed", and of words 
sufficient to express the business for which the licence has 
been granted. No person who is not licens,ed shall have 
~ny words or letters on his premis·es importing that he is 
licensed, and no lioensed person that he is Jioens,ed in any 
way other than th'at in which he is duly licensed. 

. 59. The magistrate may, if he see fit, 11equi.re the holder of 
any ~tail licence or light liquor licence in any city, town 
or village to keep a lamp affixed over the door of the 
licensed premis,es, or within twenty feet thereof, and lighted 
du1ing such · hours as such magistrate shall determine. 
~,1,\• ~1- 60. The holder of every retail li cence or light liquor 

°Hlicence which shall have been granted ,on the condition of 
providing accommodaHon to travellers, who shall fail or 
refuse, exoe·pt for some sufficient reas,on to .be judg,ed of 
by the Magistrat,e, to supply lodging, meals or accommoda
tion to travellers, shall, far @ash efhaee, be liable, e'fl een
vistie~, te a pena.Hy Hot rneeeeling ten r,e1:tnels. 
· be ~"-'l<J of 4'1 <>ffenc1;, 

61. No person shall recover any sum of money or 
maintain any suit at law on account of any liquor sold by 
him on credit to any person for consumption on the premises, 
except in the case of liquor supplied in moderate quantities 
with meals to any person actually lodging with such' first 
mentioned person. , 

62. No person shall receive in payment, or as a pledge 
or security for any liquor or ente r tainment supplied in and 
from his licensed premis·es.., anything except curf'.(!nt money, 
thequ·es on bankers, 'Or orders for payment of money. 

The person to whom anything p!,edg,ed in contravention 
of this section shall belong shall have the same remedy 
fur recovering any such thing, or thie value thereof, as if 
it had not been pledged. 

No person ,shall reoeive payment in advance for any 
liquor to be supplied ; any payment so made in advance 
may be recovered, n,otwithstanding that any liquor may have 
been supplied subs,equently to such payment. 

63. It shall be the duty of the chfof police officer of 
th·e district to report to the licensing court any Ji.cens,ed 
premi:!es which are out ,of r,epair, or have not reasonable 
acoomrruodation, or proper or sufficient sanitary or drainage 
requirements, and any cas•e in which the holder of a licence 
shall be of drunken habits, ,or shall k.eep a disorderly house. 

64. Any member of a police foroe may, during the hours 
for which the premises ar,e licem,ed, enter on any such 
premises, and inspect and ,examine every room and part of 
such premises, fur the purpos,e of reporting, as in the last 
preceding section is r,equired, as to the state and condition 
of the premises. 

65. At every me,eting of a licensing oourt a return shall 
be laid befor,e such oourt by the clerk of the magistrate's 
court of the district showing:~ 

(1) the name of every applicant for a licenoe, and of 
every licensed person who shall , since thie previous 
annual . meeting of the oourt, hav,e been convicted of 
any crime or offence, the nature ,of such crime or 
offence, and the penalty or punishment imposed; 

(2) in case of a previous conviction, within thrne years, the 
particulars of such previous oonviction. 

IMPORTATION. 

·66. ( 1) It shall not be lawful for an_y person to 

(a) import any 1iquror int,o the Protectorate of South West 
Africa foom without; 

(b) import any liquor into that port1on of the District of 
Rehoboth known as the "Bastard Gebi,et" from ,vith'
out, 

without having previously ,obtained therefor a permit in writ
ing in the case of (a) from the Secretary · for the Protecto-rate, 
or any person or pers,ons appo inted by him, and in t)1e 
case of (b) fr.om the Magistrate ,of the District of Rehoboth. 
A f:ee equal to the amount ,of the gallon tax that would be 
payable under a retail licence in respect of the sal~ of the 
liquor, authorised to be imported shall be paid for a permit 
authorising the importation of any wine or brandy bto 
the Terri tory by a pers•on other than the holder of a licence. 

5~: l ~•~ere _geli~entieerde per&oon, behah-e de houder rnn 
een_ t11deliJke llcenh~ of club lioentie of een licenti;: bij de 
kleme m~at of voor hchte drank ten opzichie Yan een spoorweg
restaurati~wagen mo e~ voor ·aan het gebouw waarop de licentie 
g.egevC;l 1s, op een 1~ het oog val!ende plaats en in lett,ers 
van mmstens twee dmm lang, zijn naam geschilderd hebben, 
beniev~ns het woo rd "licens,ee" ( "gelicent:eerd") en ,,·oorden 
aandmde_nde de z~ak ,_vaarvoor de liceniie ,·ergund is . Nie
~~,d ~1e geen lwenhe heeft mag woorden of letters op 
z1Jn hms_ he~hen aanfoonende dat hij gelicentieerd is, en 
ge,e_n g~hoent1:eerd persoon , dat hij op een andere wij ze 
g:elJC,ent_1,eerd ~s dan op die waarop hij werkelijk gelicen
t1eera is. 

59. De magistraat kan, in,di,en hij het noodig acht van 
~e h~uer_ van een licentie bi.j de kleine maat of ligtedrank• 
lJC,en:sies m een sfad of dorp verlangen dat hij boven de deur 
van -~et gelicent1eerde hui,s ,of binnen twintig voet er van 
v,erw1Jderd, een lamp heeft gevestigd \\·elke moet branden 
gedurende door de magistraat te bepalen uren . , 

60. Indien de houde r vaai een lioent:e bij de kleine ma~t 
of ligtedrank-li~e?sies, v,ergund met de voorwaarde van ge~ 
makk,~'!1 aan remg,ers 'te ver~chaffen, geen slaapgeieg,enheid, 
maalt!]den of gemak aan reiz1.ge rs verschaft ,of weigert zulks 
ie ·doen, uitgezonderd voor een voldoende reden welke de 
magistraat zal beoordeden, dan is hij, .JRdien sel'!Ulciig l;Je 
voi::td~, •Gild!lrwerfJefl aaa eea l:ieete , tiel't r,ette! niet 1'e l:ie..-eH 
~- ••" c,., o~,rtrcl<inj :Sch..,ld1"g . 

61. Niemand kan geld door middel van wettelijke stappen 
terugbekomen of ,een hofzaak maken aancraande drank door 
hem op crediet aan iemand .verk,ocht v.o~r verbruik in het 
huis , behalv,e in het g,e:val van ,drank welke in matige hoev,eel
heden bij maaltijden verstrekt is aan i,emand die werkelijk 
bij eerstgenoemde pers,oon logeert. 

62. Nieman,d mag voor drank of accommodatie in en van 
zijn gelic,entieie!'de huis, i1ets ,i1n betaling, pand of securiteit 
aannemen, an,der dan gangbaar geld, cheques op bankiers 
of orders voor betaling van geld. · 

De persoon aan wi,e i,ets dat in strijd met deze sectie 
als securiteit gegeven is, toebehoort, heeft hetze.Jf.de rechts
middel om het terug te krijgen,, ,of de waarde van hetzelve, 
alsof het niet als securiteit gegeven was. 

Nieman,d mag vooruitbetaling ontvangen voor te verstrek• 
ken drank: ,een dergelijke betaling kan door wettelijke stappen 
terugg,ekregen worden, z,elfs wanneer drank na die betaling 
ve rsfoek t is. 

63. Het is de plicht van de hoofd politie offider van 
het ,district om aan het lieentie hof een geHoentieerde hL1is 
te rapporteeren dat in een slechte toestand is ,of geen af
.doen,de acoommodatie heeft of . waar sanitair,e inrichtingen en 
rioJ,eering onv,o!,doende zijn, ,en verder aUe gevallen waar de 
houder van een licenti,e ,een dr,onkaard is of een onordelijk 
huis houdt. 

64. Eeni,g lid van d i,e politiemacht , kan, gedurende 
de uren waarvoor het huis gelicentiee rd is, dat huis binnen• 
gaan, en iedere kamer en dee! van het hui,s onderzoek,en, 
en er ,op te rapporteer,en zo oals in ,de voorgaand,e sectie 
bepaaJ.d, met betrekking tot de toestand van het huis . 

65. Op ieder,e ve rgadering van het licentie h,of moet e,en 
staat voorgel<egd worden door de klerk van het maagistraats
hof van het district, opgev,ende :-

( 1) de naam van i,eder,e applicant voor een licentie en 
van · iedere gelicentieerde persoon die s·e<lert de voor
gaande jaarlijks·e vergaderi,ng van het hof, veroordeeld 
wa!'i v,oor een of ander,e· misdaad of overtreding, de aard 
van dezelve en de o pgeJ,egde straf ; 

(2) ingeval van een vmeger v-0nnis, binn,en drie jar,en , de 
bijZ:onderheden van dat vr,oegere vom1is. 

INVOE R-

66. ( 1) Het is onwettig v,o~r ~enige pers·oon om 

(a) drank in het Pr,otectoraat va/l1 Zuidwest-Afrika van buiten 
in t e voer,en; 

(b) drank van buiten in te voe1ren in dat gedeeUe van het 
District Rehoboth, bekend als he1: "Bastard Ge.bi.et''., 

w nder v•ooraf ,een geschreven J'.!)er mit gekregen t,e hcbben, 
in geval (a) van de Secre1:aris v,~r het Pro'.•ecto~aat of enige 
door hem aangestelde per.s,oon ot personen en m geval (b) 
van de Magistraat van het DisMd Rehoboth. Een fooi ge
lijkstaande met he t bedrag van de gellii:ig-be lasting, die krach
tens een kleinhandel-licentie kn opz1chte van de verk•oop 
van de drank, die ingev•oerd mag worden, .]:ietaalbaar zo11 
zijn, moet betaald worden voov een permit, dat de in
v,oering van wijn ,of bran,dewij:v, in het Gebi,ed door ee-n 
persoon ander dan de houder va1t een licentie toelaat. 
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(2) The officers aforesaid shall have discretion to grant 
or refuse any application for a permit under this · section 
and to decide upon its terms in regard to quantity or other
wise. 

(3) Every permit granted under this section shall set 
forth 

(a) the name and address of the purchaser ,or importer: 

{b) the name and address of the seller; 

(c) the description of liquor to be bought or imported 
and the quantity of each kind stated in gallons, quarts, 
or pints ; 

(d) in the case of intended importation the approximate 
date of such; 

'(e) the roui:e and the means of conveyance b_y which the 
consignment is to trayel. 

( 4) Within forty-eight hours of receiving any liquor 
in respect of which a permit has been granted, the person to 
whom such permit has been granted shall, under penalty of 
being found guilty of an offence, produce or forward to 
the magistrate of the district the permit across which ~hall 
be written in ink the quantity and description of liquor 
received, the date of receipt, and the ~ignature of_ fhe person 
receiYing the liquor. Thereupon the magistrate shall endorse 
"permit expired" and his signature and offici,al date stamp 
upon the permit and return it to the holder and retain the 
duplicate. 

67. (1) Any person who 

(a) imports liquor into the Protectorate of South West 
Africa fr.om \\·ithout or takes possession or acceipts 
deliYery of liquor so imported, 

{b) imports liquor into that portion of the District of 
Rehoboth known as the "Bastard Oebiet" from with-out 
or takes possessi-on or accepts delivery of liquor s•o 
imported, 

save under the authority of and within the terms prescribed 
as to description and quantity by a permit granted under 
the provisions of this section shall be liable on conviction 
to a fine not exceeding one hundred pounds and in default 
of payment to imprisonment with or without hard labour for 
a period not exceeding one year. 

(2) All liquor in respect of which a conviction takes place 
under the pr,ovisions of this secti-on shall ipso facto be 
forfeited and the oourt before whic:h the conviction is obtained 
may decree the forfeitur e -of any _ wagon or other veh'icle used 
in conveying the liquor. 

(3) Nothing in this section shall apply to any one 
not being a prohibited person carrying a reasonable quantity 
of liquor for his personal use or that of persons with him 
while travelling. 

ii-, b-\ SEARCH AND SEIZURE. 
\-l"''.-J:i1f~ 

~- ~~ 68. (1) Any member of the police force and any other 
person authorised thereto in \\"riting by any magistrate or 
~ of police may at all times:-
C•¥\lr11s,1oneL "fftu1"' 

(a) ,enter on any premises and do all things necessary to 
make search for ~ liquor; 

(b) ;;earch any package, parcel, or other thing on any 
train, wagon , -o r other Yehicle or being conveyed in 
any way from one place to anothe r for s±tfh liquor; 

(c) call upon any person reasonably suspected to be in 
unla\\·ful possessi,on of liquor to pro(iuce it, and if he 
fails to do so to search his person, clothing, or other 
belongings. 

(-1.,,,,,~eJ. ½ 
p_.2ijil-~ (2) If in the course of any search made under the 

pro\"isions of this section any liquor is fotmd for which '\We 
permit requi red by la\\. is not produced.;. the police may 
seize and detain all such liquor, all packages -or other 
things in \\"hich it is c::mtain'.'d, any \\·agon or other vehicle 
in \\"hich it is being comeyec\ and any Dther thing which 
t:ni\,Y be material b the charge to be pr·eferred; and also 
if the person \\·hose premises or other property searched 
is not a licence holder, ail marked mon ~y, liquor bottles, 
corks, funn els, gla~ses or other utensils u.sed in connection 
with the storage or sale of liquor found thereon. 

(3) In the eyent ::if a_ c::in-viction foll owing upon a search 
an d seizure made under the proYisions of this section anv 
article so seized maY in the discretion of th ::; court be declared 
forfeited and if so- declared shall be sold and the proceeds 
paid in to the re\·cn ue account of the Protectorate. 

(2) Voornoemde ambi:enar-en kunnen na-ar goeddunken e~n 
applicatie vergu.nnen of weig,eren voor een permit onder deze 
sectie en ,ov,er de voorwaar-den ten opzichte van hoeve,elheid 
of an-derszins beslissen . 

(3) ledere permit onder deze sectie mod vermelden: 

(a) naam en adr-es van kooper of inv-oerder; 

(b) naam en adres van verkooper; 

(c) de beschrijving van de te koopen of in tae voeren drank 
en de hoev-ee lheid van ieder-e wort in gallons, quarts 
of pints; 

(d) in · het geval van voorg,enomen invoer, de datum, ooo 
na als mogelijk; 

(e) de route en middel van verv,oer waarmede de b-e
zending zal verzonden warden. 

( 4) Binnen acht en veertig uren na ontvangst van de 
drank waarvoor een permit vergood is moet "de houder van 
de permit, op straffe van aan een overtreding schuldig be
vonden te worden, aan de magistraat van het di-strict v,ertoonen 
of zenden de permit waar,op in de dwarste met inkt moet 
geschr-even zijn de hoev,eelhei-d en besch'rijving van de ,ont
vangen -drank, datum van ontvangst en de naamteekening van 
de pen,oon die de drank oni:vangt. De magistraat endosse-ert 
daarop "permit afgeLoopen"_, plaatst zijn hand teekening en 
oHicieele datum stempel op de permit, geeft laatstgenoemde 
aan hou-der terug en behoudt het duplicaat. 

67. (1) leman-d die 

(a) drank van buiten inv,oert in het Pnotectoraat van Zuid
wesi: Afr.ika of die ing-evoerde drank in bezit neemt of 
ontvangt; 

(b) -d rank van buiten inYoert in dat gedeelte van het District 
Rehoboth, bekend as het "Bastard Oebi.et", of die in
gevoerde drank in bezit neemt ,of ontvangt, 

behalve ,on,der de bevoegdheid en binnen de gnenzen der 
voorwaarden van beschrijving en hoeveel'heid op een permit 
vergund -antler de voorzieningen van deze secti,e, zal, indien 
schuldig bevonden, onderhevig zijn aan een boete honderd 
pond, ·en bij g-ebreke van betaling, aan gevangenisstraf met 
of ·ronder harde arbc•id een jaar ni-et te boven gaande. 

(2) Alle drank ten aanzien waarvan een vornnis g-egeven 
is onder de voorzi-eningen van deze sectie, zal ipso facto 
verbeurdverklaard worden en het hof voor hetwelk,e de ver
beur-dv-erklar-ing plaai:sge-vonden heeft, kan de v-erheurdve-r
klaring bevelen van de wagen of ander voertuig waarmede 
de drank verv;oe-rd is. 

(3) Niets in deze sectie zal van toepassi,ng zijn op 
iemand die ni,ei: •een persoon is ,of wien een verbod rust 
en -die e•en redelijke hoeveelheid d rank bij zich h1edt voor 
persoonlijk verbruik of -dat van met hem reiz.ende personen. 

ONDERZOEK EN INBESLAONEMlNO. 

68. ( 1) E enig Hd van de politiemacht en e,enige andere 
pers-oon die daart?':ofiJl.,r g,!sch_rj,ft~,.Ji92,~ een m~gistra'.1_t of 
Hl,pecte11r VMI pohtie gemat\:ifigcf 1,s, k"an te ,eemger t11d :- ; . " \,..,, 

(a) eenig huis ingaan en stappen neme n voor huisZiOek,tng ~'¾ 
naar drank; -~~ 

"'~ 
(b) eenig pak of antler v-oorwerp op een trein, wag-en of f 

antler vervoermiddel, ,of dat ,op een of antler£> wi·jze,~ tt••x t1ror1 "-..:.J van een naar een -andere plaats vervoerd worut,
4 

on er-
z-oek en; 

(c) ,eenige persoon die · redelijkerwijze van oriwettig bezit 
\'an drank verdacht wordt, bevel,en de drank af te 
ge\'en, en indien h ij dit weigert, z.ij n persoon, k\.eeder-e-n 
,of antler eigendom onderzo-cken. 

(2) In•dien gedurende het onderz.-oek onder de voor- .. 
zieningen van dez-e sectie drank gevonden wordt waarvoor ~ ~ 
~ door de wet vereist-e permit ni-et v~rtoond w-ordt,{ dan"'1:I~ 
kan de politie al die drank in beslag nemen en vasthouden -!',.. 
benevens alle pakken of ande re voo rwerl?en di·e . de drank f""
bevatten , en eeni ge wagen of antler v-oe rtmg waarm het ver-.g 
\'•oerd \1·ordt en eenig rnon1·erp dat een belangrijke r;ol sp,eielt 
in de \'OOr te brengen aanklacht _; en verder ., indien de p,erso on 
\Viens huis -of antler eigendom onderz.ochi: is , geen licenti-e 
heeft, al het gemerkte geld, drankflessen, kurk,en, tr,echters, 
glazen of antler gereedschap dat in verband met de bes·waring 
of Yerkoop \·an de geYondene drank staat. 

(3) Indien een rnnnis volgt op het onderzoek en de 
inbesfagneming gedaan onder de vo orzieningen van dez.e s,ecti,e, 
dan kan eenig in beslag genomen \'Oo rwerp door het hof 
nrbeurd\·erklaard \\"orden, en indi en dit geschied is, ve r
kocht, en de opbrengst in de inkomstenrekening van het 
Protectoraat betaald \vordcn . 
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( 4) Any person obstructing any other person in the 
execution of his duty under the provisions of this section, 
shall ,on oonviction be liable to a fine not exceeding ten pounds 
or in "default of payment to imprisonment with or without 
hard labour for a period not exceeding two months. 

J- l>::I OFFENCES. 
(\"'t"~ :,.v'\t.fl>· 

~ 69. The holder of any licence who shall be guilty of 
any of the following acts or offences shall upon conviction 
be liable in respect ,of each act ,or offenoe to a penalty not 
excee,ding ti.¥~~Y fiv~ pounds; that is to say, if he shall 

(1) permit ,drunkenness, or any violent, riot-ous or quarrel
some conduct to take place upon his premises; 

(2) sell liquor to any person already in a sta'.,e of intoxica
tion or by any means -encourage or incite any person 
to drink liquor; 

(3) knowingly harbour ,or suffer to remain on his premises 
any constable ·or policeman during any time :1ppointe<l 
for such constable to be upon duty unless for the 
purpose ,of keeping or restoring order, or in the exe
cution of his ,duty; 

( 4) suffer any unlawful game or gambling to be carried 
on on his premises; 

(5) 

(6) 

(7) 

permit his premises to he a brothel , or the habitual 
resort ,or place of meeting of reputed prostitutes; 

sell . 1or knowingly permit to be sold, or deliver or 
knowingly permit to be delivered or tfM!,lied to any 
person apparently under the age of · e41 years any 
description ,of liqu,or, ,or permit or suffer any such 
person to drink any such liquor upon his premises; 

keep his licens·e-d premises open for the sale of liquor, 
or sell or expose any liquor for sale, ,or allow any 
liquors purchased befor:; the hour of closing to be 
oonsumed on such premises, during any time when he is 
not authorised by the licence to sell; 

(8) sell ,or ;offer, ,or e~pose for sale any liquor at apy 
place where he is not authorised by his licence to 
sell the same; 

(9) wilfully break any oondition of his licence; 

(10) being the holder of a retail licence, or light liquor 
lice'}:')i~nowingly permit any person und.er the age 
of t«m years, ,or any native, to sell, handle, deal 
in, deliver ,or supply any liquor in connection with 
the business carried on under such licence; 

[Proclamation No. 71/ 1920. Section 69 (10) of 
the principal Pmclamati-on shall not apply in 
respect of any native permitted to receive or 
have in his poss,ession intoxicating liquor under 

J.e~ h~ the pmvisions of section two hereof.] 
\-111'<:°'14\w'> . . . 

P ( 11) bemg the hot~er of a club licence sell liquor t~ any 
person not bemg a .m~rnt~r of svch club. And m the 
case of a sec·ond or subsequent conviction ev~J.Y. h~MFr~c.. 
holder shall be liable to a penalty not exceedmg Hfey 
pounds. 
A .;,,.;.(I). I>, . 

~P--~~>- 70. Every person who shall be gmlty of any of the 
foHowing acts or ·offences shall upon conviction he liabl.e in 
respect ' of each act or offence to a penalty not exceeding 
~ ' pounds; that is to say, if he shall 

(1) wilfully mix or cause to be mixed .with any liquors 
any injurious, poisonous, or delet,eri-ous ingredient or 
material to adulterate the same for sale; 

(2) sell, or keep or offer for, sale any liquor with which 
any ingredient ,or material injurious to the .health of 
persons drinking such liquor has been mixed. 

71. Any person who shali oontrary to the provisions 
of this proclamation 

(1) sell, deal in or dispose of intoxicating liquor with
out a licence; 

(2) sell, delive-r, su,pply or give intoxicating liquor to a 
native; 

(3) with or without remun,eration purchase or otherwise 
•obtain any liquor for or on behalf of any native; 

shall upon conviction be liable to the following penalties, 
that is to say, 

( 4) Eenige persoon die een ander hindert in de uit
voering van zijn plicht onder de voorzieningen van deze 
sectie, is, indien schuldig bevonden, onderworpen _ aan een 
hoete, tien pond, ·of bij gebreke van betaling, aan gevangenis
straf, met pf zonider harde arbeid, twee maanden niet te 
boven gaande. 

OVERTREDINOEN. 

69. De houder van een licentie die zich aan een van 1. 

de volgende <laden of overtredingen schuldig maakt, zal, { ~ 
indien schuldig bevonclen, voor iedere .. ~ad of overtreding .'!)~ 

onderworpen zijn aan een boete wj:f "g~'5twintig pond, niet ~ 
te boven gaande, dat is te zeggen, indien hij J 

(1) dronkenschap, of gewelddadig, oproerig of twistziek 
gedrag in zijn huls toelaat; 

(2) drank verkoopt aan een persoon die alreeds dronken 
is, of op een of andere wijze iemand aanmoedigt of 
aanspoort drank te drinken; 

(3) een \{9nstabel of poliHedienaar toelaat in zijn huis te 
verblijven terwijl hij weet ,dat die op wacht moet 
zijn, ienzij het is om orde te houden of te herstellen, 
of in de uitvoering van zijn ambtsplicht; 

(4) On-wettig spel of dobbelen in zijn huis toelaat; 

(5) zijn huis als een bordeel te laten gebruiken, of als. 
een plaats van geregelde samenkomst van heweerde 
hoeren; 

I. 

verkoop of met voorkennis de verkoop ver,Dorl,ooft van .g 
eenige drank, of dezelve met voorkennis veroorlooft -~ ::; 
geleverd of verstr~kt...t..e worden aan een persoon die ~ ~ 
schijnbaar onder ~ jaren is, of zoo iemand ver- ,i ~ 

(6) 

oorlooft of toelaat drank in zijn huis te drinken; (.Jj 

(7) zijn gelicentieerde huis openhoudt voor drankverkoop, 
of drank verkoopt of te koop uitstalt, of drank welke 
voor sluittijd gekocht is, in het huis laat gebruiken 
gedurende eenige tijd dat hij niet onder d·e licentie 
veroorloofd is drank ·te verkoopen; 

(8) drank verkoopt of te koop aanbiedt of te verkoop uit
stalt op een plaats waar hij onder zijn licentie. geen 
drank verkoopen mag; 

(9) opzettelijk een. of andere voorwaarde van zijn licentie 
breekt; 

(10) 

(11) 

zijnde de houder van een licent;e bij de kLeine ,l11aat 
9t1f~~~drank-licensies met voorkennis een persoon onder 
v· n jaar, of een nature!, toelaat drank te ver
koopen, hanteren er in handel,en, af te !,evei,en of te· 
verstrekken, in verband met de onder de Iicentie ge
drevene zaak. 

[ Prok!. No. 71 / 1920, Artikel 69 (10) van de 
hoofd Proklamatie zal niet van toepassing zijn ten 
opzichte van een naturcl aan wie toestemming ver
leend is vm bedwelmende drank te ontvangen 
of in zijn bezit te hebben volgens de voorzie-
ningen van artikel twee hiervan.]; 

als houder van een club licentie drank verkoopt allJll 
iemand die geen lid van de club is. ·. 

En in bet geval van een tweede of latere schuldig 
bevindfi{Azji. i~ .zulk een houder onderworpen aan . een 
boete °"' ..,pond niet te hoven gaande. .. 

70. Iedere pcrsoon die zic_h aan een_ va!1 ~e volgen~e-§ !f' 
<laden of overtredingen schuld1g maak~ 1s, 1nd1en schuld1g -~'t 
bevon-den, v~r.,Jedere daad . of overtredmg onderworpe~ aan ~ 
een boete, ~ pond met te boven gaande; dat 1s te 3 
zeggen, indien hij ~ 

(1) opzettelijk met de drank vermengt of laat vermengm 
schadelijke, giftige of nadeelige ingredienten of stoffen, 
ten einde de drank voor verkoop te vervalsen; 

(2) drank die zul-ke schadelijke stoffen inhoudt voor de
personen die die drank gebruiken, in voorraad heeft~ 
verkoopt of te verkoop uitstalt. 

71. lemand die in strijd met de voorzieningen van deze· 
Proclamatie 

(1) zonder licentie bcdwelmende drank verkoopt, er in 
handelt of van de hand doet; 

(2) bedwelmende drank aan een nature] verkoopt, aflevert 
verstrekt of geeft; 

(3) tegen of zonder betaling drank voor of ten hehoeve 
van een naturel koopt of an<lerzins verkrijgt, 

is, indien schuldig bevonden, onderworpen aan de volgende: 
straffen: 
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For the first offence a penalty not exceeding fifty 
pounds, and in default of payment being made _or 
security given for the same, to imprisonment, w1t_h 
or without hard labour, for any period not exceeding 
three months, unless such penalty be sooner paid or 
levied. 

For a second oHence a penalty not exc-eeding one 
hundred pounds, and in default of payment or security 
as aforesaid being made or given, to imprisonment, 
with ,or without hard labour, for any period not ex
ceeding six months, unless such penalty be sooner 
paid or levied. 

For a third or any subsequent offence a penalty 
not exceeding ,one hundred and fifty pounds, and in 
,default of payment or security as afo resaid being made 
or given, to imprisonment with or without hard labour 
for any period not exceeding twelve months, unless 
such penalty be sooner paid or levied; or to both 
such penalty and such imprisonment. In additi,on to 
any other penalty imposed by this sect.ton or either 
of the last two preceding sections, the court may, 
in case of a second or subsequent conviction of any 
person for any -offence in any of the said three 
sections menti,oned within three years previously adjudge 
that such person shall, if he be the hold-e r of a li1::.ence 
under this Pr-oclamation, ,or the holder of a retail 
shop licence, forfeit such licenc•e, or both such 
licences if both be held by such person, and that the 
offender be disqualified friom 'taking out any other 
retail ,310p licence during the r -e mainder of the then 
current year, and also fr.om holding any licence for 
the sale ,of intoxicating liquors for · any term of y,ears 
or at any time, pmvided that no such forf.eiture of 2 

licence shall have the effect -of releasing the offender 
fr.om civil or criminal liability in respect of any un
paid porti-on of the licence fee. 

72,. Any native who sh.all receive or have in his posses
sion any intoxicating liqu-or, contrary to the provisi·ons of 
this Pmclamahon, shall be guilty of an offence. 

73. If any purchaser of liquor fr.om the holder of a 
bottle licence drinks such liquor on the licensed premises, 
-or in any r,oad, street, or public place, adjoining or n,ear 
such premises, then such holder shall, if it shall appear that 
the drinking aforesaid was with his privity and con&ent 

1-.J. J' . 
~p ~\ (1) f?r the first offence be liable to a penalty not exceeding 

r .. ..-.►jc five pounds, 

(2) for any subsequent offence be liable Io a penalty not 
d . irfN d h -excee, mg -rew poun s. '.) /5 "-

For the purpose •of this sedi-on, the expression "licensed 
premises" ·shall include any premises or place adjoining or 
near the premises actually licensed if belonging to the said 
holder ,of the bottle licence, or under 'his contr-ol, or used 
by his permission. 

74. In any proceeding under the last preceding section 
of this Pr-oclamat:on, the ,drinking of any liquor sh;11l be taken 
to have been done with the privity and consent of any 
holder of a botne licence who shall be proved to have 
uncorked or opened any bottle containing such liquor, or to 
have directly or indirectly assis-'.,ed any person to uncork 
or open it. 

75. Any pus-on holding a canteen licence issued under 
the provisions of section 19 h er-eof, who shall sell intoxicating 
liquor to any person not being a member of the police shall 
be guilty of an •offence, and liable on oonviction to a fine 
not exceeding fifty pounds, or in default of payment to 
imprisonment, with or without hard labour, for a period 
not exceeding six months. 

76. ( 1) Any importer or general dealer not also the 
fft'trt6tJ. holder •of a \Vholesale er a bottl-i licence who shall 
½ flljlf~ give or supply any liquor to any cusfomer or other 

person in the room or rooms in which he carries on 
his business as such importer or g,eneral dealer, and 

(2) any holder of a liquor licence other than a wholesale 
licence who is at the same time an importer or general 
dealer, who shall sell, deal in -or dispose of any liquor 
fa any room or place which is not ,entir-ely &eparated 
by substantial walls or partitions containing no door 
or other opening, fr.om the room or rooms in which 
such person carried ·on his importer's or general d ealer's 
business, shall be guilty of an offence and shall upon 
conviction be liable to a fine not excee-ding fifty pounds, 
or in default of payment to imprisonment, with or 
without hard labour, for a period not exceeding six 
months. 

Voor de eerste overtreding een hoe'.e vijftig po;1d 
niet te boven gaande, ,en indien ge•en s,ec uriteit voor 
de betaling g,egeven is, en bij gebreke van betaling, 
aan gevangenisstraf met of 2:onder harde arbeid, drie 
maanden niet t-e boven gaande, tenz_ij de boe·t,2 vroe,,,,a>cr 
betaa1d of .gefod is. 

Voor een twe,e de ,ov,ertreding een boe·t·e honderd 
pond niet te boven gaande en bij gebr,eke van betaling 
of v,09rnoemde securit,eit, aan gevangenisstraf, met of 
z,onder harde arbeid, 2:es maanden niet te boven gaande, 
tenzij de boet,e vroeger betaald of ge·ind is. 

Voor een derde of verdere ov·eri:reding een boete 
honderd en vijftig pond niet te boven gaande, en bij 
gebreke van betaling of voomo: mde securiteit, aan g•e
_vangenisstraf met of zonder harde '.arbeid. twaalf 
maanden niet te boven gaande, tenzij de boet= tev,oren 
be-taaJ.d of ge"ind is, of de bo-ete en gevangenisstraf 
te samen. Buikn en behalv,e eenige andere do;:i r dez·c 
of een der twee voorgaande secties opg,eJ,egde straffen, 
heeft het hof ,de· bevoegdheid o m, ing-eval van een 
tweede of verdere schuldigbevinding voor een in een 
van de voornoemdc dri-e seci:ies genoemde ov,e-rtr,edingen, 
begaan binnen drie voorafgaan,d,e jaren, beveJ.en dat die 
pernoon, indien hij cen :t:enti e he,e,ft onder deze Pro
clamatie, of een licentie voor een kleinhandel-wi-nkel, 
bevden <lat die licenhe verbeurd wordt of beide· 1ioen
ties indien beide door een persoon gehouden worden 
en -dat de ,overtr•eder als ongeschikt verklaard wordt 
,om een andere licentie voor een kl-einhandel-wink!d 
uit te nemen gedurende het overige g,edee-ltre van dat 
jaar, en om eenige licenti-e voor -de verkoop van be
,dwelmende drankeu te lmuden voor een termijn van 
jaren of te eenig,::r tijd. , -Md · then verstande,,.dat g,e,;:n 
z,odanige verbeurdverklaring van e-en licentie de uit
werking mag hebben, als z,ou 2:e de overtreder - vrij
stellen van ci viel~ en kriminele aanspralvelikheid i(Cn 
opzichte van een onbetaald gedeelte van de licentiefooi. 

72. Een nature] die bedwelmende drank o ntvangt of 
in zijn bezit heeft, in strijd md <le vo-orzieningen van deze 
Pr-oclamatie, maakt zich aan een o v,ertreding schuldig. 

_ 73. Indien iemand drank, gekocht van e::n houder van 
een bottel licentie, _in ,het ge·licentie,erde huis, of op een 
weg of straat of op een publieke plaats aan dat gelicenti:eerd,e 
huis grenzende of in deszelfs onmiddellijke nabijheid, drinkt, 
dan is die houder, indien het blijkt dat dat drinken ge
schiedde met zijn geheime verstandhouding en (,oestemming, '-
onderworpen zijn aan e,, 1..,;,,~ ~ ,§_ 

(1) voor de eerste overtreding een boet,e· vijf pond nid -':!>~ 
te ·boven gaande; .. 11 }ci.. 

(2) voor verdere overtredingen een boete rPf# pond niet tc ~ 
boven gaande. 

Voor de doeleinden van deze sectie zal de uitdrukking 
"gelicentieerd huis" insluiten eenig huis of plaats belenC:e·nde 
aan of nabij hd gelicent:eerde huis, indien dezelve beh::>0ren 
aan -de voornoem de houder van de bottel licenti·e, of ond~r 
zijn coni:role zijn ,of met zijn toest,emming gebruikt worden. 

74. Bij verrichtingen onder de voorgaartde sectie van 
deze Proclamatie zal het drink,en van drank besch0uwd 
worden plaatsgevonde n t·e hebben met de g,eheime verstand
houding en foestemming van -een houder van een bottel 
licentie van wien het kan bewezen warden dat hij cen fies 
ontkurkt of geopend heeft die drank bevatte, of dat hij 
direct of indirect iemand behulpzaam ge-weest is_ di,e fJ<es 
te ontkurken of te oepenen. · 

75. Een houder van een kantien licent'e ,onder de voor
·:zieningen van sectie 19 nn deze Proclamatie, ·di-e bedwelmende 
drank verk-oopt aan 'iemand die geen lid van de politie is, 
maakt zich aan een overtreding schuldig en is, ind,i,en schuldig 
bevonden, onderworpen aan een boete vijftig pond of bij 
gebreke van betaling, aan gevang,enisstraf, met of zonder 
harde arbeid, zes maanden niet te boven gaande. 

76. (1) Een invo erdrr ,of algemene handelaar die niet~ 
t evens de houder is van een lice11tie__ bij <;le gr•Go'.,e maat ~ · • 
9£ @@R 13o#el lie-ert~ie, e-R- die - aaii eeli' ldant of andere -~.:!' 
persoon in de kamer of kamers waarin hi,j zi-jn b~zig-~ 
heid drijft als invoerder of algemene handelaar, drank,$~ 
geeft of verstrekt, en · 

(2) een houc'er van een drankliceniie welke gew -licentk 
bij de groote maat is en di,e terzelfder tijd invoerder 
of algemeene handelaar is, en die drank verko opt, 
er in handeli: of van de hand doet in een kamer of 
plaats die niet gcheel door st,erke muren of tussen
muren die geen deur ,of andere ,.,opening hebben, af
gescheiden zijn van de kamer of kamers waarin die 
persoon zijn inv-oerders of algemeene handelaai:sbezig
heid drijft, maakt zich aan ecn overtreding schuldig en 
is indi-en schuldig bev-onden, ,onderw.orpen aan een boete 
vijfi:ig pond, of bij gebreke van betaling, aan gevan-genis
straf, met of z.onder harde arbeid, zes maanden niet 
te boven gaande. 
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77. The holder of any retail licence or light liquor licence 
or bottle licence shall be liable to forfeit such licence 

(1) i_f he shall permit any o the-r person to manage, super-
1nte_nd or oonduct the business of the licensed premises 
dl;lrmg his absence for a longer period than one month 
without the consent, in writing, of the magistrate; 

(2) if he_ shall, w~ether present in such premises or not, 
permit any unlicensed person to be in effect the owner 
,of the business ,of the licensed premises unless with 
the oonsent of the licensing court; 

(3) if. (being the k.e•(:per . •of any inn or hotel) he shall 
fail to _provide and ma1~tain the accommodation requir~d 
accor-dmg to the cond1tJ.ons prescribed by th e licensing 
oourt granting such licence; 

( 4) if ( exoep! in the case of fire, tempest •or other cause 
beyond his oontrol) .he shall allow the tioensed premis>cS 
to beoome ruinous •or dilapidated; 

(5) ~f he shall per~it his premises to be a brothel, or 
If he shall s-ell hquor to any person- already in a state 
,of intoxication; · 

(6) if h: shall be hvioe oonvided •of selling, •offering or 
keepmg for sale any adulterated Ii quor; 

(8) 

if he s.h~ll be convicted ,of any offence under this 
Proclamatio n! and a previous conviction within the 
pr-ecedi:ng six months of the same or any other offenec 
under this Pr,ocl amation.< shall be proved; 
. J.. "~ '</\<It.- anJ r'J1<.l<,.tlons fr-,.,..,J... !f.crc ....,,..,,,,. 
1f ~e s~a!l be oonvicted of any crime and sentenoecl 
to 1mpns,onment without the option of a fine: Proviided 
that no such forf.e.iture of a licence shall have the 
eff.ect ,of ' releasing · the holder thier,eof from civil or 
criminal liability in respect of any unpaid portion of 
the licence f.ee. . 

. 78. Any licens,ed_ pers·~m may refuse to admit to or may 
e1ect from the p11em1ses m respect ,of whi.ch his licence is 
granted any perSO!Il who is drunk, or who is violent, quarrel
some or disorderly, w_hether drunk or not, and any person 
whose presence '?n his pre~ises would subject him to a 
penalty under this _Proclamation, and may refuse to serve 
any such pers,on with liqu~r. Any such person, whlo upon 

,., bemg r-equested by such hcens·ed pers,on, or his agent or 
'J:r,,; servant, or any oonstable ,or policeman, to i:i~t such g~mises· 

(;)~e_fuse~ or fails to do so, ~hall be liae~ 4-01tJ a1pea:ilYJfe'.. not 
~ ' ei.ce~dmg:. J11'€ pounds; ancl all sonstabl,es or pohcemen 
-~ are reqmr,ed,. on the demand or _sucl~ licensed person, 

j\"'"': agent or s·ervant, to expel. or assist m expelling eve-ry 
~ -~ such person foam such _ premises, and may' use such force 

as may be reasonably necessary · for that purpose. 

7?. At any time within one quarter of an hour before 
the time_ by law or the· terms of the licenoe p11escribed for 
t~e dosmg ,of an_y premises licensed under a retail light 
l!qUJor ,or bottle lwence, the holder of such, licence may 

fl~' .,_ lawfully regu_est any pers,on not being an inmate, lodger or 
9 ~ s~rvant res1dmg upon such premises to take note of the 

c-t time, and to leave such premises without del<\J, and if after 
~ sue~ request and after the time so prescribed shall have 
~ expired, s ch ~ rn n s 11 be found upon licensed premises 

.... he shall, e . . .. ., ~ C • ·- . • • ' • ' ·: . , 

l l"t?t:mds , t1Hel i.H elef:t1ttlt Bf' r,ayrneHt .tB irnr,fisOHment, witk ot" 
fl""' i w1th01,1t hard ,!alww~, iior any term no+ •eXCiAlii:ng fo!!rteeH 
p.: ; J.: ,days 1mless s~GR fl Re b~ s,oonllr . f.laili ;_ provided that no 

person shall be pr,osecut,ed poth under this section and under 
the last pr,ecading s,edi,on for the same offence. 

80. Any . master or other person employing workmen 
J servants, or labourers, who pays or causes any payment t~ 
~ be made _to any such w,orkman, servan~ or labourer ·in or at 

,., ~ny premrnes I1cens~ · f, r t saJ.e ,of liquor, ·or where liquor 
4 - 1s soJ.d shall · ' "' " 0

" e ~ · 
l. eH@@ee!iHg teH . fJOllflEls . . But nothing - herei~ contained -shall 
~ ·ei:ct-end to_ any holder. of . any liquor licence who pays upon -f. his own hc~nse~ pr~. mJS-es the workmen, servants, or labourers 

Q:: employed Ill his licensed business. 

81. Every person who,. by falsely r,epresenting · himself 
» to be . a lodg:er, buys ,or obtams -or attem_pts to buy or Qbtain 

... ~at an_y premises any liquor . during the period for which such 
~p~em1ses ar~~ to R: ,osed under this · Proclamation or other-
"': wise, shall · 40 

•< · 
~ ::£il'i ' PB?R.di 

Q: 

82. (1) Where any riot or tumult occurs or is expected 
fo occu_r m any place~ the magistrate may order any or 
~very_ hcense'.d .person m . or near . such place to close his 
premises -durmg any time which such magistrate may see fit. 

. 77. De . hou<;1er van een licenti,e bij de kJ.eine maat of 
ligte~drank-hcens1es of bott,el licentie kan dezelve verbeuren 

( 1) · indien hij iemand_. anders ~oestaat zijn gelicentieerde 
zaak gedurende z1Jn afwes1ghe1d van meer dan een 
maand, te drijv,en, beheeren of superintendeer,e-n zonder 
de geschreven toestemming van de magistraat; 

(2) indien . hij een ,ong,e:lic~nti,eerd:t pers,oon, hetzij di,e in 
~~t h~1s tege_nwoord1g 1s ,of met, veroorl,oofd in werke
liJk~~1,d de e1genaar van het gelioentieerde h'.ui-s te zijn, 
tenz1J met de toestemming van het lioentie hof. 

(3) in~ien (als hij een ~,erberg of hotel houdt) !hij ve.r
zuim_t de acoommodati.e te g,even en te houden welke 
vere1st wordt door de voorwaarden v-oorgeschr,even door 
het lic-entie hof oat de licentie vergunt; · 

(4) indien hij (uitgezonderd ingeval van brand storm of 
ander,e oorzaak buiten zijn controle ), het gdlicentieerde 
huis laat vervallen en bouwvallig worden; 

(5) .indien hij veroorlooft dat zijn huis een bordeel is 
of aan een reeds dronken persoon drank v:erkoopt; 

(6) indien hij meer dan tw,eemaal schuldig bevonden wordt 
aan verkoop, te koop aanbieden of te koop hebben van 
vervalste drank; ·· ~ 

(7) .indien hij schuldig b~vonden is aa_n •eeni;g,e overtredi,ng ~..; 
onder . dere Proclamat1e en een vonge schuldigbevinding ~ 
bewezen kan worden binnen de voorgaande zes maanden : l,. 
aan de2:elfde of een andere overtreding onder . dez~d~ 
Proclamat1e; '1 t,,igt ,._,. •• 15c. .la.,,.,., •/'g•lro kkM ''J""•-';es 

(8) indien hij aan een misdaad schuldig bevonden is en. 
tot gevangenisstraf :z;onder de ,optie van een boete ver
oordee1d is. Mei: <lien verstande <lat g,een :z;odanige 
verbeurdverklaring van een licentie de uitwerkin,g mag_ 
h:e~ben, als ~o~ ze de houder daarvan vrijstellen van 
CIVlele of knmtnele aansprakelikheid ten opzichte v-arr 
een onbetaaLd gedeelte van de licentiefooi. 

. 78. Een ~elicentieerde persoon 'heeft he-t recht iemand 
die dronken 1s, of die woest, onordelijk of twistzi,ek is 
dr~mken •of niet, te we-igeren binnen te laten of uit zij·~ 
hm~ te zetten vyaarv,oor de licentie ve·rgund is, benevens 
eemge persoon w1ens aamvezigheid in zijn huis hiem een straf 
oncler dere Pmklamai:~e op de hals kan halen, en dergelijke 
personen d_~ank te we1ger~n. . Indien e-en derg,elijke pers-oon, 
w~neer · h1J door de _g,elicent1,e,erde persoon, <liens ag,ent of 
bed1en~e of een konstabel of politiedienaar, ver2i0cht wordt 
~et -~ms te verlaten, weigert of verzuimt <lit te doen, dan 
1s hi] onderworpen aan ee:n boete vijf pond niet te boven 
gaande; •en alle konstabds en politiedienaren moete,n iridi;en 
daa:foe aange2Joc~t door die gelicentieerde persoon, agent of ~ 
bed1,ende, zoodamge persoon uit het huis zetten of helpen .. 
zette~. en -~'ebben het reaht zulk geweld te gebruiken als ~ 
redehJkerw1J2e· voor dat doe! noodzakelijk is . l 

79. Te eeniger tijd binnen een kwarHer voor de bij de 1 
we~ . •of . ?e v,oorwaarden van de lic•entie voorgeschrev·cn J 
s_lu1tmgstiJd_ vo,C? r een huis gelicentieerd bij de kleine maat, 
l\gtedrank-l10entie of dat een bottel licenti-e heeft kan de 
Iicen~i,ehouder _wettig eenige persoon die er ni,et ~✓oont, of 
een _m bet hms wonende logeergast of bediende v,erzoeken: 
te z1en hoe laat het is en h:et h'uis z.onder verz~im te ver-· 
laten, en indien na dat v,ermek en nadat het v,oorgeschreven. 
uur verloopen is, die persoon in het gelicentieerde huis o-e
vonden wordt, dan is hij indien schuldig bevonden, ond~r- i 
wo_rpen aan een b~ete vijf pond en bij gebr,eke van be- -, 
talmg, aan gevangemsstraf, met of 2ionder harde arbeid veer- "=io: 

tien dagen niet te boven. gaande, tenzij de boete tevoren betaald ~ 
wordt; met dien verstande dat niemand voor dezelfde over-
treding on<ler dere secti,e en onder de voorgaande ·sectie voor- · l! 
dezelfde overtreding kan v,ervolgd warden. 1 l 

SO. Een werkgever of andere pers-oon die werklieden. ~ 
beclienden of arbeiders _ in zijn dienst heeft en die zulk een 
we_rkma:n, arbeider of bediende betaalt in een gelioenti-eerd 
hu1s of waar drank verkocht ,~ordt, i-s voor ie<lere overtredip~ 
onderw?rp~ a~n een boete t1en pond niet te boven gaande: 
Echter 1s mets m deze ProclamaUe toepasselijk op een houde'r, 
van e~n drankli<;entie die in zijn ei·g,en gelic-entieerde huis de 
werkheden, bed1enden of arbeiders betaalt die in zijn ge
licentieerde zaak werken. 

81. Een ieder die, door zich valselijk voor te doen als 
ee':1. log~erga~t, dr_ank koopt of verkrijgt of tracht te ver
knJgen 111 eemg hms gedurende de tijd <lat het hm-s onder deze 
Proclamatie of anderszin:s gesloten is, is, indi:en schuldig be
vonden, onderworpen aan een boete vijf pond niet t,e boven 
gaande. 

82. (1 )' In geva!J.en waar oproer of rumoer in een 
plek plaats_ vindt of. ver~acht wordt, kan de magiistraat b_e
v~_Jen ~at 1e?ere gehcenheerde persoon. in of pabij _ die plek 
z1Jn hms slu1t voor een door die magistraat vastgestelde tijd .. 
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(2) Any person acting by order of any magistrate may 
use such ·force as may be necessary for closing such premises; 
any person resisting o r obstructing the execuHon of any 
such order and any licensed pe\Z1on s~lin~liJJUOr in oontra
vention of such order, shall .upd'fl'1'c' riv1c I~n""be liabJ.e to 
a penalty not exceeding fifty pounds. 

(3) (a) Upon necessity theJ.1efor being shown it shall 
be lawful for a magistrate, at the dir-ection of the 
Administrator, or in sudden ,emerg,ency, to pr,ohibit or 
restrict in such manner or area and for such period 
as he may think fit, the sal,e ,or supply of intoxicating 
liquor; 

(b) such pr-ohibition -or restriction shall have effect upon 
exhibition at such magistrate's ,office and service upon 
all pers-ons licensed fo r the sale of intoxicating liquor 
within the area affected, of a notice under the band 
of the magistrate, stating the period and terms 
thereof; 

(c) any person who fails to comply with any of the 
terms ,of such prohibition or r-estriction shall he guilty 
of an offence; 

(d) any person who bt1ys, receives, has in his p-0s3essi,on, 
or consumes intoxicating liquor, s·oJ.d or suppHed contrar.y 
to st1ch prohibition ,or restri<:Hon, shall be guilty of 
an offence; 

(e) any pers,on gt1ilty •of an offence against this sub
section shall upon c-onviction be liable to a fine not 
exceeding fifty pounds, or in default of payment to 
imprisonment with •or withot1t hard labour for a peri<od 
not -exce-eding six months; 

(f) the minimum penalty for an ,offence against this section 
committed during the peri•od ,of such pr-ohibition or 
restrktion shall be a fine ,of thr,ee pot1nds or in default 
-of payment impris,onment with or without hard labour, 
for a period of three w,eeks; 

(g) in any pnosecuti,on under the provisions of this sµb 
secUon proof of the pres·ence of the accused in or 
t1pon premises licensed for the sale -of intoxicat,ing liquor 
at a time when the sale or st1pply thereof is forbidden 
by such prohibition or restri-cti!on shall be prima fade 
proof of guilt. 

83. Any member of a police force may demand the 
name and address ,of any pe r&on found on pr-emises in 
which he seizes or from which he removes any liquor under 
the provisi,ons of this Proclamation, and ,i,f SL1ch person shall 

~ fail t1pon such demand to give his name or address, or shall 
~ give a name or address ,.vhich the constable, or other person 
:_ demanding the same, has reasonable grounds to believe is 

false, he may appr-ehend such person without warrant, and 
l' take him as soon as possible before a magistrate. Any such 
1 person who fails to give his name and address, whe

413
~ 

~ d manr1 d., ,or gives a fals·e name or address, shall be M, l o Qq ~ ,,, • . • . 1 

84. Any person convicted of contravening any of the 
provisions .,of this Proclamation or any r-egulation framed 
thereunder for or in respect of which' no penalty is specially 

(2) lemand handelende onder de orders van de magistraat 
mag het noodige gewe ld gebruiken om dat huis Le !:, luiten; 
degen-e die tegen de- uitvoering van zulk een order v,erzet 
pl,eegt, en •een gelicenti,eerde persoon die in strijd met die 
order drank vei-koopt, is, indien schuldig bevonden, onder
worpen aan een hoete vjjftig pond ni,et tie bov-en gaande. 

(3) (a) Indien de n,oodzakelifkheid blijkt, kan een magi
straat indien hij daartoe order van de Administarteur 
ontvangen heeft, of ingeval van plots-elinge n,oodzakelij'k
heid, of v-erk,oop van bedwelmende drank verbiedzn of 
beperken op ,eenige wijze, in eenig g,ebi-ed en voor cenig,e 
tij d di-e hem g;oeddunkt; 

(b) dit verbod ,of beperking zal van kracht zijn door 
opplakking aan het magistraatskantoor en be•diening op, 
alle voor de verkoop van bedwelm,ende drank g,elicen
tieerde pers-onen in het _gebied in kwestie .. van e,en 
kennisgeving geteekend door de magistraat, en aan
gevende de tijd en voorwaarden. 

(c) Iemand die verzuimt de voorwaarden van zulk v,erbod 
of beperking te g-e-hoorzamen, maakt zich aan een 1over

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

treding schuldig; 

Iemand di-e bedwelmende drank 'koopt, ontvangt, in 
zijn bezit heeft ,of gebruikt, wel:k,e ion stri jd met het 
verbod of de beperki.ng vei4k,ocht of ge1everd is, inaakt 
zich aan een overtr.eding schuldig; 

Iemand di.e schuldig is aan een vergrijp tegen deze 
sub-sectie is, indien schuldig bevonden, onderworpen 
aan een boete, vi.jfti.g pond, of bij gebreke van betaling, 
aan gevangenisstraf, met ,of zonder harde arbei<l, zes 
maanden niet te boven ga-ande; 

de minimum straf voor een ov,ertreding tegen deze 
sectie gedurende het tijdperk van dat verbod of be
perki.ng;-· btgaan, zal zi,jn ,e,en boete drie pond, ,of btJ 
gebr,eke van befaling, gevangeni®Straf, met of zonder 
harde arbeid, voor drie weken ; 

bij ve rvolging ,on,der de vo orzi,ening van de2le sub
sect1e zal het bewijs van de tegenwoordigheid van de 
beschuLdigde in het huis dat lioentie heeft voor de 
verkoop van bedwelmende drank, gedt1rende de tijd 
dat de verkoop ,of 1everi:ng er van door dat v·erbod 
,of beperking verboden is, prima faci.e bewijs vain schu1d 
zi,jn. 

83. Een Ji;d van de politiemacht kan de naam en adl'les: 
vragen van ,eenig,e per~oon di,e g,evonden wordt in eien huis 
waar hij drank onder 'de voorzi,ening·en van de2le Proclamatie 
in beslag neemt of ,er uit verwijdert, en indien zulke per~oon, 
indi,en daarfoe aang,ezocht, weigert zijn naam en adres op 
te gev,en, of een naam ,en adres g-eeft, dat de konstabel of 
an<lere persoon goe·de gronden heeft te g,eLoov,en verkeerd 
te zijn, dan kan hij di-e p,e rsoon zonder lastbrief arr-estieeren en 
hem zoo spoedi-g mogelijk voor een magistraat br-engen. Ind.ien 
een 2lOdanige persoon zijn naam en adres niet opg,edt wanneer 
die hem gevraagd · worde:n, of een valse naam en adres op
geeft, dan is hij, indien scht1ldig bevonden,, onde rworpen 
aan een boete vijf pond niet te bove11 gaande. 

provi-ded, shall be liable to a penalty not exceeding twenty-fv• 84. Indien -een · p·ersoon 5chuJ.di-g bev.onden is aan de 
pounds a:nd in default ,of payment to imprisonment, with or overfr.eding van een van de voorzieningen van deze Pr,ocla
without hard labour, for any period . not exceeding three mati,e of eentge regulatie ooreenkomstig dezelve opgetroklren 
months; 11nd wh@n a f.)@nalt3r has l;ieen f.)rsYid@d fsr any waar geen straf speciaal voor bepaald -is, dan is hij schuldig 
off@IH!E! ;, itho~it any p.iri,c,'1 of impris-onmeRt •i-12 default of aan een boefo twintig pond, en bij gebreke van befaling," 
~,-M~rf-4l+~~:...tJ;i;g,R-~-~l;iioi~-e,;;iw~·i;t.~..o;l~;.......,·u;b--';iile:c.,~ aan gevangenisstraf, met of zonder harde arbeid, drie maanden 

ni-et te haven gaande; en indi-en in e,e,n straf voorzien: i,s voor 
een overtreding zon-der g,evange-n-isstraf bij gebreke van be

. not taHng, dan is de persoon die van die overtr-edi)lg beschuldigd 
five is on-derworpen aan 

to impris,onmen.t, with ,or 
exceedi,ng thr,ee months if 
pounds; 

UH.less ewgh pttNlfy bi svon°~ pa'id 

not 
five 

85. All ,offences against this Pr·oclamati-on shall be cognis
able befor-e th~ magistrate, within who&e jt1risdiction such 
offences shall have been committed, and · any st1ch magistrate 
may impose the penalties respectiv,ely by this Proclamation 
provided. 

86. The magistrate of any district may by an order in 
w riting, forbid the selling of Hquor to any person who 
shall within the space ,of th.ree months have been thrice 
convicted ,of drunkenn.-ss, or, who having been twice s·o 
convicted shall also have been wnvicted of assault; or 
by excessive drinking ,of liqt1or mi-sspends, wastes, or l·essens 
his estate, or gr-eatly impairs his health, or endangers the 
peace of his family. 

gevangenisstraf, met of zonder har-de arbeid een maa.nd 
niet te boven gaande, fadien de boete vijf pond 11i,et 
te haven gaat, 9f aan gevang,enisstraf, met of zonder 
harde arbeid, drie maanden niet te boven gaande, indi-en 
d e straf hooger is · dan vijf pond, tenzij de boete eerder 
betaald is. · 

85. Van alle overtreding,en teg,en deze Proclama(ie moet 
door de magistraat kennis gen-omen worden, binnen v..-iens 
rechtsgebi-ed die· overtr,edingen begaan zijn, en die magistraat 
kan de straffen oplegg,en voor welk•e i:e·$pectievelijk in deze 
Proclamatie voorzi-ening gemaakt is. 

86. De magistraat van een district kan bij g,eschreven 
order de verkoop van drank verbieden aan eenige persoon 
die binnen drie maanden driemaal aan dr,onk,enschap schuldig 
bevonden is, of die na tweemaal ,aldus schuldig bevonden 
te .zijn, tevens aan aanranding schuldig hevonden is, of d i,e 
door overdadig drinken zijn bezitting·e·n verkwi:st of \7,er
mindert, of zijn gewndheid groote schade doet, of de vrede 
van zijn familie in gevaar brengt. 
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Ev,ery such ,order shall be i-n fore~ during such time 
as the said magistrate may determine, n,ot however exceeding 
twelve months, in the district wh erein the same was granted 
:md in any other district info which such person may remove 
or be. Ev.ery licensed person who shall with ·a knowl,edge 
of such prohibition sell to any such person any li quor, 
and every other pers,on who with such knowledge shall 
give to, purchas·e •or pt'ocur,e, for such pr,ohibited pers,on any 
liquor shall ;on oonvicti,on b~ li able to a penalty not exceeding 
five pounds, tn respect of each offence. 

87. It shall be lawful for the master of any ship which 
in the oourse ,of a voyage is in any dock o r harbour in this 
Protectorate or in the t,err~torial waters thereof, or for 
any person duly authoris·ed by the mas6er, to sell liquor, 
\Vithout a licence on board such ship to any passenger therein. 

EVIDENCE OF PROOF. 

88. In any proce eding relative fo any offence under this 
Proclamati,on it shall not be necessary t,o show that any 
money actually passed, or that any liquor was actually con
sumed, if the oourt hearing the case be satisfied that a 
transactio n in the natur,e of a sale actually took pla<:e o r 
that any oonsumpti,on of liquor was about to take place and 
p roof of consumption, o r inknded consumpti•on ,of liquor 
on licensed premises by s•ome pe rson other than th,e occupier, 
or a servant in such premis,es, shall be evidence tha t such' 
liquor was s,o]d to the pers-on oonsuming ,or about to consume 
the same by or on behalf of th:e bolde r ,of such licence. 

If any v•endor of ginger o r other _beer, soda water, 
lemonade, or the like d rinks, not being •duly Hcensed, shall 
supply intoxicating liquors to mix or be taken with such 
drinks, he sha ll be deemed to have s,old such· liquor. 

,,.. 89. If any person , ,other than the licensed holder, his t agent ,or s·ervant, or a person lodging in the licensed house, 
~ be 0 m,l-!~;..d,; tn,. any_ bar on the 1;>remis:es . of the holder_ of a 

retail~i10e\t~ during the hours m wh:1ch., ~h,t, s~Le,, 9r:! d¼fil!.<2sal 
_,-. of li~1or to the public is pPohihit•ed, •rt• s~a-1-t fie• ttdrea ·w t?e 
~ plf1& fac;ie e"i,d~ag~ ef a sale af liEj!:!Or c:¼tt1 .ing 5tteh lr0ms. 
._ The lioen~ hol,der ,on . whose pr•el!1181\'!ti~ !1hl: 

0 
su;,:h t}ers,on is 

~ found durmg such hours shall be . llalill ~t0 a ~&.fa!t~' gf R,St 
cl: m~e tlu,R fme po11Rd~; but no thing in th-is s-ection oontain,ed 

shall apply in the case of pers-ons passing th11ough' any · bar 
in any lic-ensed pr,emises for the so}e purpose of . obtaining 
access to any other part of such pr-emises, or in the case of 
persons round · in any railway refreshment car . during such 
hiours. 

90. In any procooding against any person for s-elling, or 
allowing to be sold, any liquors without a lioenoe, ~uch 
person shall be deemed to be unlicensed unless h,e shall 
produce .his lioenoe or giv,e o ther satisfactory proof of his 
being licensed. Thie fact of· <lJlY pernon not holding a _l icence 
having any sign ,or notice importi111g that he is licens,ed 
upon ,or near .his premises, o r having a house· o r pr-~mises 
fiHed up with a bar o r other place containing bottles, casks 
or v,essels, so ,displayed as to induce a reasonable belief that 
Iiqu,or is sold o r served ther,ein, or of there being on such 
premises liquor oonceal,ed, or more liquor than is . reasonably 
required for the penons residing therein, shall be deemed 
prima facie· ,evidence of the unlawful sal-e ,of liquor by such 
person. 

91. T.he producti>on before any court of any licence o r 
original oounte rpart o r duplicate ther.eof, issu,ed he reund-~r 
shall be prima faci-e evidence of its conten ts. 

$ 92. If any liquor the property or in the possessi,on of 
~ the hol,der of a licence to sell liquor sh:all be sold, deliv,ered, 

<:>.:.. d ealt in or supp-Hed by any person being a member of the 
..d-, family, or in the s-ervice o r 1empl•oy o! such hold-e~, such 
..,. liquor shall, for all the~ti:umoses. of tli 1s Proclama,thon, or 
~ dr '-''1!1 ,~ k-ia.t'l o'1f _!""'"<f'.. lfilire kn~C.r h b ._ any amendment thereor,~ oonc us1ve1y ueemed to ave ,e,en 
S soJ.d, deliv,ered, dealt in ,or supplied with the knowl~d g,e 

.:: and permissi,on of the holder of such licence. 

93. · If by the hol·der of a lioenoe to sell liquor or of 
a licence as a general dealer, importer, agent fur a foreign 
firm, butcher, baker o r dealer in aerated waters, any liquor 
shall be giv,en o r supplied in connection with any sale or 
exchang,e ,or .with any d ealing or transaction in the· nature 
of a sak or ,e)(change, whether the thing or things s,old or 
exchang;ed or dealt in, or to which such. transaction relates, 
be or be not in whole· or in part liquor, then and i:n every 
such case the liquor S'O given o r supplied shall for the 
purpose of any legal proooodings, civil or criminal, he 
presum~d to furm part of the caus·e Qr consideration for and 
of such sak, exchange, dealing or transaction , and such 

Al zulke ,or-ders wll-en van kracht zi jn :z,oolang als de 
magistraat zal goedvinden, maar niet lang,er dan twaalf 
maanden, in het di.strict waarin zi j geg,even 'war-en en in 
eenig antler district ~aarheen die pe rsoon heengaat of zich 
bevindt. lede r,e"." gelic'entie;erde pers,o,on .d~e met kenn,is van 
het verbod draink aa:n zu~k een persoon verkoopt en iedere 
a,nde re pers,oon die met di,e kennis, d rank gedt aan, k,o,opt 
voor, of verscha:ft aan die persoon op wi,en het v,erbod rust, 
is, indien schuldig bev,onden, •onderworpen aan een boet-e, vijf 
pond niet· te boven gaande, voor iede re overtreding. 

87. De kapitein van een schip dat gedurende · de reis 
in een dok of h·aven van het Pr-oteceoraat ligt of in hetz-elver 
territori,al-e watcren, of een door hem gemachtigde p,ersoon , 
he-eft het rec'M aan boord van dat schip drank zonder lkent ie 
aan passagiers te verkoopen. 

BEWIJSLEVERING. 

88. In verrichting,en betr,effrnde o v,e-rtredin.gen ,onder deze 
Pr-oclamatie .i§ het n iet _noodzakelijk aan te toonen dat er 
werkelijk gdd betaald was, of dat drank werk-elijk gebruikt 
was indien het hof dat de zaak hoort overtuigd is dat -een 
transactie in ,de aard van 2,en verkoop werkelijk plaasvond, 
of dat gebrnik van drank w ude plaatsvinden ; en het bewijs 
van het gebruik of v,oorgenomen g,ebruik . van -drank in een 
gelicentieer-d huis -door iemand die nie-t de bewon,e r is, of 
een bedi-ende in dat huis, zal de bewijslevering zijn dat die 
drank 'verkocht was aan de persoon d i•e hem gebruikte of 
van plan was hem te gebruiken, ,door ,of ten behoeve van de 
houde r van ce licentie. 

lndien iemand die g,ember ,of ander bier, s,odawater, 
lemonade, of dergelijke drank,en verkoopt en ni-et behooriijk 
gelicentie,e•rd is, bedwelmende dranken verk,o,opt om met die 
dranken gebruikt of g,emengd te warden, dan wordt hij 
beschouwd di·e drank verk,ocht te hebben. 

89. lndien i,emand die niet de geHcenti,eerde houder, 
<liens agent ,of bedi,ende, ,of niet ien persoon is die .J:n het 
gelioentie•c r-de huis log,eert, bev,onden wordt in e,en bar in 
het g•elicenti-eerde huis van de houder van e,en lioen tie bij de 
klein-e maat g,edur-ende de uren dat v.er!Qoop van drank a,rn het 
publiek v,e rboden is, dan zal dat be-schouwd worden als prim-1 
faci.e bewijs ,dat · drank gedur,ende die uren verkocht was. 
De g;elioentieerde hande-laar in wien,s · huis di,e p,e-rso on ge
<lu r-ende di·e ur,en gev,onden wordt, is o nderworpen aan een 
boete vi-jt p,ond niet (,e· boven gaande ; echter zal n,iets in dez.e 
sectie van toepassing zij.n in .het g,evai van pers-one:n die 
in ,een gdicenti,e•erd huis door e,en bar gaan met het 
all,een,lijke doe! · ,om zich _naa r een ander ded van het huis 
te begev,en, of in het geval van pers-onen , di,e in eenige spoor
weg-restauraUewagen ge,dur-ende z,odanige uren ge·v-onden 
worden. 

90. Bij een proces t,egen een pers,oon voor verk,o-op of 
toestaan om ie vc rk,o,open, van drank zon,der een lic~ntie, 
wordt die p,ers,oon beschouwd on g,elicentie,erd le zijn, ten zij 
hij zijn licenii•e vertoont of ander afdoend bewijs geeft dat 
!Ure-en lioenti,e heeft. Het feit dat i,emand dite geen lioenti.e 
heeft, een uithangbor<l ,of kennisg,eving o p ,of nabij zi jn .!mis 
heeft aandui.dende dat hij gelioentieerd is, ,of d at h:i'j e,en 
huis heeft met een inrichting _voor een bar o f andere plaats 
waarin · fl.essen ,en vaten uitgestaJ.d zijn met het doe! de indruk 
t e geven dat ,er drank ver~ocht ,of bedi-end zal word-en, of 
dat in dat huis drank verborg,en is, ,of me·er dr-ank dan 
redelijk,erwij z.e v,c,or het gebruik van de ,er in wonende· pe·r
sonen noodig is, zal als prima facie bewijs beschouwd worden 
van -.de onwetti-g,e v.erk,oop ... van . .di:ank.dooc dk persoon. 

91. H et v-ertoonen aan een hof van een !itehtie ·. of · oor
spronkelijke k,opij of ·:duplikaat van d ez,elve, olider · d~ze · Pro
clamatie uitgegev,en, zal als prima f.acie bewi js van ·de i:n'h:Oud 
beschouwd worden. 

92 . . Indien drank die het •eig,endom ,pf in het bezi t is 
van ,de houder van e•en cj.ranklicent i-e , verkocht, afgelev.erd, 
er in . o-ehan,ddd pf gele've rd wordt door een lid van de 
familie ".'of e~n .perS:oon ,die in de dienst van ·di,e hou,der is, 
dan zal die -- drank, voor de do~l·einden van deze Proclama,ti-e 
of _e,enig,e wij zigin.g van ,q,eze!ve, als overtuig,end bewij-s be
scfiouwd worden v•erkocht, afgeleverd, er in gehandeld of ge
leverd te zijn met v•oorken'Trri-s• en t>O'estemmirr:g · van·--c;e •i1con-cter · 
van die licentie. 

93. Indieh• de houder van ·een licentie v,oor drankv,etk,oop 
of een lioenti-e als algeme-ene hande laar, invoerder, agent v-0or 
een buitenlandse fi rma, -slager, bak'k,er of hand,ei.aar in · gazeuse 
drank-en, ... .drank gee-ft of loevert in verbond met ,e,en v.2rkoop 
of ruil ,of een handel of transacti,e in de aard van een ver-

' d' koop ,of ruil he1:zij het voorwerp of voorwerpen , 1,e ver-
kocht zijn ,of waarin geha:ndeld wordt, of "'.~armede ,d_ie 
transactie in v-erband ·staat, geheel of g,edeelte ll]k drank 1s, 
dan· zal -dan en in ieder geval de aldus gegeven of ge1ev,er<le 
drank voor de · doelein.den van wettelifk,e vervolging, hcizij 
crimineel of civiiel, v,erondersteld zijn dee! uit lie mak,en van 
de aanleicling en ove-rweging voor en van .d ie verkoop, ruil, 
handel of transactie, ~n zal die houder ver,ondersteld zijn 
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holder shall be presumed to have sold, dealt in or disposed 
of such liquor; provided that in any such proceedings any 
party thereto may rebut such presumpti,on by proof to the 
satisfaction of the court before which such proceedings are 
pending that such liquor was in truth given ·or supplied 
independently altogether of such sale, exchange, dealing or 
transaction. 

94. ( 1) If in the course of any seizur,e undertaken in 
terms of this Proclamation, or in any ]Ilanner, liquor shall be 
found for which no va.lid permit is pr-0duced, the onus of 
proving ,that such liquor was lawfully purcll'ased, imported, 
removed, o r held shall lie upon the owne r or occu1};cr of 
the premises in which it is found or the person conveying 
or -otherwise in possession of it. 

(2) In any prosecution for a contravention of sections 
71 (2), 71 (3) and 72 of this Proclamation if evidence shall 
have been adduced that the pers·on alleged to be a native is 
by repute and appearance nDt a Europ•ean and if in addition 
the magistrate hearing the case is himself satisfied by persona·] 
observati,on that the person is of such appearance he shall 
announce and ,enter upon· the record a no:e of the fact that 
he is so satisfied wher-eupon the onus of proving that such 
person although having the appearanoe of is not in fact 
a native shall rest upon the accuse•d. 

(3) In any prosecution for a contravention of section 70 
of this Proclamation a certificate under the hand of any 
g-0vernment analyst in this Prot.edorate or in the Unio:i 
of South Africa shall be prima facie evi,dence of the facts 
stated therein, and it shall not be necessary for the pro
secution to ten<ler the ·oral evidence of such analyst in support 
of the statements made· o r opini,ons given in his certificate 
unless the court specially direct. 

MISCELLANEOUS PROVISIONS. 

95. Nothing in this Proclamation contained shall preclude 
any person who is licensed to sell liquor to be consumea. 
on the premises fr.om s·elling such liquor at any time to 
any European pers·on lodging in his house. 

{)6. Any licensed person being the keeper of any inn or 
hotel, to whom any person snail be indebted for board or 
lodging, ,or for the keep or expenses ,of any hors ·~ or other 
amma1 left with or sia1iding at livery .ih 'the stables of such 
licensed person, shall be· entitJ.ed to cause to be sold any 
property which may hav•e been d~posited with him or left 
in the house hie keeps, ·or on the pre:nises b~longing ther·eto, 
subject to the folJ.owing provisions and ,conditi,ons :-

(1) no such property shall be sold unless the Same shall 
have been for the space of one month in the charge or 
possession of such licensed person without such debt 

·bei n,g paid or satisfied; 

(2) if the address ,of the debt-or shall be known to such 
licensed person, notice in writing shall be given or 
sent by post prepaid, informing him that unless within 
ten days from the date -of such notice the debt be 
paid or satisfied, the · pr-operty in qu-estion will be 
sold; 

(3) if the address of the debtor shall not be known, 
notice shall be given by advertisement in s-ome ·news
paper if there pe such circulating in the di<strict, and 
if there be no n~wspaper by notioe posted in · some 
conspicuous place at Dr in the office of the magistrate 
of the district at least once a week during three weeks 
of trye intended sale; 

(4) if after the expiration of the period stated .in any 
such notices respectively, the debt shall not be paid, the 
person having custody of any such property may require 
the messenger of the court of the magistrate of the 
district to sell such p11operty by auction; 

(5) 

(6) 

the messenger if so required shall make an inventory 
of such property, an,d deal therewith precisely as if 
such property had been property attached by legal 
process. Such messenge·r shall lodge with the clerk 
of the court of the magistrate all documents and accounts 
which in the case of the executi-on of a writ he would 
be required to lodge, or such as the magistrate may 
-order or require; · 

the messen,ger after payment out of the proceeds of 
any sale of the foes and charges due _to him i.n respect 
of such sale, according to the scale allowed in civil 
process and upon taxation thereof by the clerk of the 
court, shall pay to the licensed . person the amount 
due to him, including the cost Df postage on, .. or o-f 
advertising any such notice as aforesaid, and if there 
be any surplus such surplus shall be paid to the debtor. 

de drank verkocht, of er in gehandeld te hebben; met di,en 
verstande dat bij een dergelijk,e vervolging •een betrokken 
partij die verondersternng kan wederleggen door tot tev11eden
heid van _het hof waarvoor de verhandelingen wuden ge
voerd w-orden, te bewijzen <lat die drank werkelijk g·egeven 
of gelev-erd was, z.onder iets te maken te hebhen met die 
verkoop, ruil, handel of tran,sactie. 

94'. ( 1) lndien gedurende een inbeslagneming onder d~ze 
Proclamatie, . ,of. op e~n ;inder wijze, drank gevonden wordt 
voQr \\;e lke geen · wettelijke permit vertoonid ;wordt, dan rust 
de bewijslast dat die drank wdtig gekocht, ingevoerd, weg
gen-0men ,of _gehouden was, op de '.eig-enaar of bewoner van 
het huis waar dezelve gevonden was, of op de persoon die 
dezelve vervoert of op ee11 ander,e wijze· in het bezit er 
van _is. 

(2) lndien in vervolgingen v,oor een ,overtredin g van 
Secties 71 (2), 71 (3) en 72 van deze Proclamatie, bewijs 
geleverd is dat de persoon di-e verondersteld is •een nature! te 
zijn, geacht wordt ni-et k zijn en n-aar u-iterLijk g-een Eurn
peaan is en bovendien de magistraat dte de zaak hoort, zelf 
door persoonlijke waarnc: ming overtuigd is dat de persoon 
een dusdanig voorkomen heeft, dan moet hij in zijn verslag 
een . aantekening maken, ,,dai. 0 hij overtuigd is, en dan rust de 
bewijslast dat di~ persoon, al heeft hij het uiterHjk, geen 
nature! is, op beschuldigde. 

(3) In- eenige vervolging v.oor een overtreding van 
sectie 70 rnn deze Pr-oclamatie zal een certificaat onder c1e 
hand van een gouvemements analist in <lit Pr-otectoraat of in 
de Unie van Zuid Afrika prim/1 facie bewijs zijn van de er 
in vermel·de f.eiien, en zal het nlet noodig zijn voor de 
vervolging om mondelinge getuigenis van <lk ana:!Ji:st aan 
te bieden tot staving van de in zijn certificaat gegeven 
verklaring of opinies, tenzij het hof dit speoiaal beveelt. 

DIVERSE VOORZIENINOEN. 

95. Niets in deze Pr,oclamatie vervat kan ,een persoon 
die licenii-e heeft om drank k verlmopen , voor oonsumptie 
in het gelicentieerde huis beletten, t,e eenig-er tijd drank t-e 
verkoop-en aan -cen Europeaan dire in zi.j n huis logeert. 

96. Een gelicentieerde persoon die e,en herberg of een 
hotel hou-dt, aan wi,e i,emand g,eld schuldig is voor kost 
of i,nwoning of -onderhoud of kosten in verband met paarde!.1 
ot andere di,er·en welke in de stal van de gelioentie•erde per
soon zijn, heeft het recht e,~nig e;gendom te cloe·n verkoopen 
<lat aan zijn wrg was toevertrouwd -of in het door hem g,e
houden huis ,of in een er foe behoorend huis of huizen, 
achterg-eiaten is, op de· volgende voorzieningen en voor
waarden :-

(1) Zul.k eigendom 111ag niet ve·rkocht worden tenzi.j het 
gedur-ende ,cen maand i,n bewaring of bezit was van 
de gelicentieerde persoon zonder <lat de schuld v.oldaan 

(2) 

(3) 

was; · 

indie-n de gcliocntieerde persoon het adres van de 
s~hutdenaar kent, moet ge·schr,even kenni•s.gevi:ng gedtend 
or franko p~r pust gezonden worden, JITThoudende <lat 
het eigendom in kwe-stie verkocht zal worden ienzij1 
de schuld bim1en tieu dagen vanaf kennis.gevi'lllg he
taaJ.d of vol<laan is. 

Indien het adres van de schuldena.ar niet bekend is 
moet kennis g-eg,even worden in een c-ourant, indien 
er een in het district i:ti drculatii1e is, dcoor een adverbentiie, 
en bij . gebrek,e van . een ooura11t, door kennisgeving QP· 
ge1:ifakt op :een"·r.n · 1'fitf"ioog· vatIBnde"" pl-a-ats df · itchet 
kantoor van .cte "m~g'istrMt van · het · district; ··1n,instens 
eenmaal p:er w:e•ek· ·ge-durende "drie ·we>ken voor de "Voor-· 
genomen verkoop. 

(4) Indi-en na afloop van de respcctievelijk >in die •au
vert,enstes ·opgegeven tijd de schuld niet betaald ,is, 
dan .~an de persoon die het eigendom in zijn bewaring 
heeft, de bode van, het magi•straatshiof van h'et district 
verzoeken dat e-igendom publiek iie verkoopen; 

(5) de bode moet, wanneer het hem bevolen wordt, een 
fawentaris van het eigendom .maken en ~r medehandelen 
op dezelfde wijze alsof het bij wettig proces in beslag 
genomen was. Die bode moet bij de klerk van het 
magistraatshof al!e ,docume!liten en rekeningen depo
neeren welke hij zoude moeten depone•eren onder een 
lastbrief, of zooals de magistraat mag verlangen of 
bevelen; 

(6) de bode moet, nadat de hem )(erschuldigde fooien 
en kosten u-it de v,erkooping voortspruitende, betaald 
zijn volgens de schaal welke in civiele p110cessen ge
bruikelij'k is, na taxatie <loor de klerk van het hof, 
aan de gelicentieerde persoon het hem verschuldigde 
bedrag uitbetalen, inclusief de kosten van postzeg-cls 
op de kennisgeving of het adverteeren van de laatstie. 
Indien er een surplus is dan wordt dat aan de schul
denaar uitbetaald. 
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97. Any property which may have been left in charge 
of any such Iioensed 1nrnon, not reclaimed within six months, 
may, after notioe such as is pmvided in the last preceding 
section shall have been given, be s•old by the messenger 
pmvided in the manner afor,esaid. 

~ 9!l. A11y f.leFso11 ff!ay f.lFOS@eute a11y offa11der for eo11tra 
~ 'l"ettiag th@ f.JFG>'igig~. of tbi:. P;o,;;!an:iatiGH; aFJ.d 1n any 

summon,s or informaUon it shall be si]fici,,,nt 1 t·o .,s.~..,f forth 
)'-\ . , or ""M '41affi,p,,l' ntfrl-.. «c "M,,.,<£c,.,. 

(\ -<> the offence charged m the words or 1s 1Jroc1ama 1011A. or 
~ in similar wor,cls without inserfrng or negativing any exoept1-on, 
s exemption or qualification, but any such •excepHon, exemption 

4 •or qualification may be pr,oved by the defendant. 

99 . The oourt before which any offence against this 
Proclamation shall be prosecuted may direct that any portion 
not ,exceedi,ng ,one half of any _penalty imposed and reoov•ered, 
shall be paid ,or awarded to any person who may have· given 
such information as shaii have led to the conviction of tht 
offender. 

100. For t~: purposes. of JeyJ:i,1JKdl-~1X. pe:.1a1ty ,-l~lt~ed 
""'1 under the pmv1s1ons of this Proc1am'1t"twn. ex&ul:1t5n may·6e i levied ypon all goods and chattels found on foe pr-emises 
~ upon •or in respect ,of whi-ch thie •of-f.ence shall have been 
I' committe d, whether the said ,_goods and chattels be ,or be 

not the abs•olute ,,pmperty of the person upon whom the 
1 penalty was imposed. The provisi,ons of this section sh-al! 
1 not apply to goods the bona fide property of l,odgers ,or 
J travellers or of persons who may leave or deposit such goods 
'-C for safe custody, or convenience, or for the purpose of 

being worked by any handicraftsman . 

101. The oosts incurred by a lic,ensing oourt in oonnection 
with any l,egai p110ceedings instituted against it as such, 
shall . unless the oourt before w'l1ich the pr•ocee,dings are 
taken shall ,o rder the said oosts to be borne by the opposite 
party or by the magistrate composing the said licensing 
court, de bonis proprii.s, be paid by _ the Administration. 

102. If through any accident o r omissi-on anything requir• 
~d by this Proclamation . to be done is ·omitted to be doneJ 
,or is no t done within the time -fixed, the Administrator may 
order all such steps to be tahn as may be nec-essary to 
rectify any error ;or omissiol)., and may validate anything 
which may hav,e been irregularly done in matter of form, 
so that the intent and purpose of this Pr,oclamatkm may 
have effect. 

The Administrator may als,o authorise on such conditions 
as he may deem fit, the holding ,of a special meeting of 
any licensing court in the ,ev,ent of any eme rgency requiring 
that a special meeting should be held. 

103. The Administrator may from lime to time mak,e, 
alter, and r-ev,oke r-eguiatioons, h-ot being oontrary to the pro• 
visions of this Proclamation , fo r regulating the pmc-eedings 
and meetings •of licensi_ng oou rts , prescribing the f:o.rms of 
licences, notices and other do,cuments to be used, and generally 

.l'f for the more effident administraHon of this Proclamation 
"!!l and may impose penalties for the breach of any regulatioris . 
~ Ille b·o ld'ilr of aHy lie~21tee een cieted ,of w11 b a,tning any 
• regnlati,oo fnrned b,1er.in,zle r ~in adel:ton '.o ar.y r, rnaH:) J. ;mpesed b@ liable i§ f@1 ·":it sttch J;c-.&~ a11J if Ire be lire 

·· hg1dt1r sf a F@~ai! sr eh1a Hee.re~ §ball b_ -~1:1d!,u lfoel.e to 
fl~ :florl 0 i t tbii <;;\@pi;-~it 11'l&Ei8 as 82€Hl'i:y fol tfle fJ!!Jffle11': of the 

~a.?f as iH tb@ ~olQGwd 0 cJ~ c,;l.1I,, b 0 r1e ' 9 prn,r:ded. 

104. (1) No person shall, either by himself or through 
any traveJl.er, agent, servant or other person -

(a) solicit ,or take orders for the sal,e of liquor; 

(b) accept ,offers to purchas·e liquor; or 

( c) receive offers . for the purchas·e o f liquor in order 
that they may be convey,ed by him to the person to 
whom such offer is made, or h_is agent ,o r servant, 

at any ,other plac-e than the premis-es or porti,on -of premis,es 
within whid1' the person by ,or on whos-e behalf the proposed 
saJ.e is to be made is licensed by this Pr,oclamati,on to make 
such sale. 

(2) Nothing in this section contained shall be deemed 
to prohibit the advertising of liquor for sal,e at any licensed 
premis·es, or the s,oliciting, taking, aooepting or receiving of 
orders 1or offers for the sa1e or purchase :0f liquor · where 
the . transaction is betw~en licens,ees, distillers, bre,w!r3 o r 
persons authorised under this . PmclamaUon to se11 liquor 
without a licence. 

97. figendom dat in bewaring \'a.J1 een gelicentieerde 
persoon g,elaten j;s -en · niet binnen zes maa:iden opgeeist is, 
kan, na kennisg-eving :w•oals waarvoor in de voorgaande sectie 
voorz~enin.g gemaakt is, door de bode op de ,·oornoemde 
wijze verkocht worden. 

98. Eeni,g•e persoon kan een overtreder vervolg,en ,·oor 
overtredin.g van de voorzieningen van deze Proclamatie, <=11 
in een dagvaarding of aangift,e is het voldoende de over
treding te noemen waarvan in de woorden van deze Pro
clamatie beschuldigd is, of in dergelijke woorden, zonder 
een exoeptie, vrijstelling of bev,oegdheid aan t,e geven of te 
ontkennen; echter kan een excepti,e, vrijstelling ,of bevoegd
heid door verweerder bew·ezen worden. 

99. Het hof v•oor hetwelk ~en overtreding tegen deze 
Proclamatie vervolgcl kan w·orden kan bevelen dat :en ge
cleelte, ni,et te boven gaande de helft van ,;;:en opge!,egde 
en betaalde boete, kan be taald of toegezegd worden rnn 
i-emand die de informatie gege,-en heeft di-c leidde (ot de 
schu1digbevinding van di·e overtreder. 

100. Vo·or het heff.en rnn een on,d,:: r de voorzieningen 
van -deze Proclamat~e •opgelegde boete kan verkoop bij exccut:e 
bev,ol,en worden van alie roerende go::deren in het lrnis 
gevon,den ,vaarin of in verband met hetzelve de m·ertreding 
begaan is, onv•erschillig of dat roerende goed he1. absoluut 
eigendom is ·of ni-et van de perso•bn wie de boete opgdegd 

• was. 
De vo,orzi,eningen van deze secti-e zij n niet t-o-epasselijk 

op g,oed dat het bona . fide -eigendom i.s van logeergasten 
of rei,zi gers ,of van pers•onen die zulk goed voor veilige be 
waring ,of gemak achterlaten of deponeeren, of met het 
doe! om door een ambachtsman te laten bcwerken. 

101. De k,osten gemaakt door een Hcentie hof in ,·er
band met wettehjk-e stappen tegen hetzelve als zoodanig 
genomen, zullen, tenzij het lJ,of Yo-or hetwelk het proces 
gevoer-d wordt, beveelt dat di,e kosten zullen gedrag:cn worden 
door de tegenparhj, of door de magis traat die het licentie
hof gevormd heeft, de borzis propriis door de Administralit 
betaa1d worden. 

102. Indien door weglating of door toeval iets dat onder 
deze Pmciamath: moet gedaan worden , ni-et gedaan is of 
ntet binnen de vastgestelde tijd gedaan is, dan kan de Ad
miinistrateur het nemen van al!e stappen bevel,en welke n,oodig 
zijn om zulk een vergissing ,of weglating te herstellen en 
kan als wettig verklar•cn wat in de vorm tegen c'.e regel s 
gedaan is, zoodat de bedoeling ,·an deze Proclamati e van 
kracht blijft. . 

De Administrateur kan o ok het recht Yerkenen voor het 
houden van een specia!e zitting van een licerrtie hof in ge
vallen waar het h,ouden van een spec1a1-e zitting noc>dzakelijk 
m,1,g bli,jken, rn1-der voorwaard::n die hij geschilct moge -oor
de•e'.en. 

103. De Administrateur kan van tijd tot tijd n,gul ati,es 
maken, veranderen en t erugtrekken \\·elke niet strijdig zijn 
met de voorzi,eningen van dc-ze Proclamatie, met het doei om 
de verri-chtingen •en verg.'lderingen van de licenti-e-hoven -: e 
regei.en, -de fo rmulier-en van licent2s, kennisg,evingei1 •en an::ere 
documeni,en te bepalen wdke moe en gebruikt v.·orcten, en 
i.n het algemeen voor -de meer krachtdadige w·ei·king van d eze 
Pr-oclamati,e ·en mag straffen opleggen voor overlredingen van 
enige regulati,es. De houder van e::n lioenfa: die schulclig 
bevonden ,rnrdt van e-en ,overtreding van eenig,e regulate op
geirokken •onder deze proklamati,e is, bene'.'ens ·enig,e s1raf 
tot die hij vernorde,eld wordt, -ook -onderhevig aan ver
beuri:ng van zijn licenti,e, en ingeval van d e houder Yaa . 
een litcenti·e bij de ldeine maat of e-en klub Iic,enfie 1s hij 
verder b!ootg,es t<eld aan verbeuri-ng van het deposito dat hij 
betaal,d heeft als zekerheid ,·o:ir de belaling van de belasting 
waarvoor in d e tweede Bijlage bij deze Proclamatic voor
ziening g,emaakt is. 

104. (1) Oeen pers,0011 mag, heizij do,o_r hem zelnn 
of door enige reizig,er, agent, dienstbode of andere per&oon: 

(a) om e•en ,qr-der voor ·d,e verko,Ping van drank vragen of 
,dezeive aannemen ; 

(b) e,en aant:od, ,om drank -te kopen , aannemen; of 
(c) een aanbod, om drank fo kopen, ontvangen met het doer 

om dit aanbod aan de persoon over te br-engen, aan wien 
het aanbod gemaakt w·o rdt, of zijn agent, di·e11stbode; 

op enige an-der piaats dan het perce-el ,of dee] van een percee! 
waar\'oor ,de pers,oon, door wien of voor wi-en de voorgenomen 
verk0ping gedaan wordt, bij dez•e Proclamatie geli:oentieerd 
is om z,odanige verkoping te doen. 

(2) Geen bepaling van dit artik,el moet beschouwd ,rnr
den ais een vc:rbod om drank te koop te adverieren op cnig 
geiicenheerd perceel of d e orders of aanbi,edingen voor ver• 
koping ,of aankoop te vragen , te n·em-en, aan t-e nemen of te 
ontvangen \Vanne:: r de transakiie tusschen lkenHehouders, 
<listilleerders, brouwers of personen onder deze Prokiamati,e 
gemachtig,d om drank zonder ,e,en licent:-e t,e verkopen, is. 
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. 105. This Pro clamati-on shall come into operation on the 
first day of F ebruary, One Thousand Nine Hundtied .and 
T wenty, and may be cit-cd as the "Liquor Ucensing Proda
maHon, 1920" . 

GOD SAVE THE KING. 

Given under my hand at Wirndhuk, this 15th day of 
January, 1920. 

E. H. L. Gorges, 
ADMINISTRATOR. 

THE FIRST SCHEDULE. 

1. The Ordinance of the Oov,ernor relating to the import 
,of and traffic in intoxicating liquor of the 11th of March, 
1911, as amended on the 6th of March, 1912; 

2. Martial Law Regulations Nos. 54, 69 and 78. 

THE SECOND SCHEDULE. 

Sums payable fo r ,or in respect of licences granted or 
renewed o r transfers or removals of licences and privil,eges 
allowed under the Liquor Lioensing Proclamation, 1920 (Pro
clamation No. 6 of 1920), or any amendment ,thereof. 

(1) F•or a wholesale licence for one year 

(a) for general sale £50. 

(b) for sale to licensed dealers in liquor only £30. 

(2) Fo r a r etail licence for one year £10. 

In addition , -on all liquor sold or consumed a tax cak:ulated 
at the following rates -

(a) ,on the sale ,or oonsumpti,on of beer including ale, 
porter , stout and any other kind of beer, one shilling 
per bulk gallon or part thereof; 

(b) ,on the sale or oonsumption of wine, other than the 
produce and manufacture of South West Africa, one 
shilling and .six pence per bulk gallon or part thereof; 

(c) ,on the sale ,or eonsumpti-on of cider, perry arid any 
other liquor which contains n•ot more than twenty
five per cent ,of pmof spirit, six pence per bulk 
gallon or part thereof; 

(d) on the sa1e •or consumption of brandy, other than the 
produce and manufacture of South W,est Africa, ten 
sh illings per bulk gallon or part thereof; 

{e) on the sale o r consumption of apy 9ther liquor oontain
ing over twenty-five per cent of proof spirit, four 
shill ings per bulk gallon or part thereof. 

A deposit of an amount which sh'all be in the discretion 
of the Magistrate of the district shall be made as security 
for the said t,ax by the person to whom such licence is 
granted. 

(3) f,or a bottle licence for one year . 

(4) For a temporary licence (in additi-on to the tax 
provided in paragraph 2 her,eof), a sum to be 
fixed by the magistrate authorising the issue there
of, not being less per ,diiem ,o_r part thereof than 
one pound. 

£75. 

(5) Fm a club licence for one year . . £ 5. 

In addition, on all li quor sold o r consumed a tax calculat
ed, at the following rat-cs :-

( a) on the sale o r consumption of beer, including 
ale, porter, stout and any other tind of beer, 
one shilling per · bulk ga!Ion o r part there-of; 

(b) •on the sale •or consumption of wine, other 
than the produce and manufacture -of South 
West Africa, one shilling and sLxpence per 
bulk gallon ,or part thereof; 

105. Deze Pwclamatie zal in werkimg treden op de 
eerste ·dag van F •ebruari, E en Duizend Neg,en Honderd en 
Twintig en kan aangehaald worden als de "Drank LicenHe 
Proclamati-e, 1920". 

GOD BEHOEDE DE KON ING. 

Oeg,even onder mijn hand te W-indhuk, op dez·e 15de· ·ctag 
van Jan uari, 1920. 

E. H. L. Oorges, 
ADM INISTRATEUR. 

DE EERSTE BIJLAOE. 

1. De Ordinatie van de Gouverneur met betr-ekking tot 
invoer van en hande1 'in bedwelmende dranken van de 11 de 
Maart 1{)11, g.ewijzigd •op de 6de Maart, 1912. 

2. Krijgswetregulati-cs Nos. 54, 69 en 78. 

DE TWEEDE BIJLAGE. 

Sommen betaalbaar v,oor of ten opzichk van licenties, 
verieend of vernieuwd, ,of overdrachten of ,overbrengingien vau
licenties en voorrechten t.oeg,estaan krachtens -de Drank Lioentie 
Proklamatie 1920 (Proklamati-e No. 6 van 1920) of een wij zi
ging e rvan . 

( 1) Voor een Iicentie bij de grote maat voor een jaar -

(a) voor algemeen verkoop £50, 

(b) voor verkoop aan gelicenfi.eerde handelaars 
uitsluitelik in drank £30. 

(2) Voor een licent i·e bij d e klei:ne maat voor een 
jaar £10. 

BuitencUen een belasti ng ,op alle drank verkocht of ver
k,ocht of verbruik berekend vol gens de vol gen de schaal : 

(a) op verkoop of verbruik van bi,er, mei in,begrip van 
ale, porter, stout en en ige andere soort bi,er, .een 
shill ing per gelling bij volume of ge-deelie ervan; 

(b) op de verkoop of verbruik van wijn, de niet 
een produkt of fabrikaat van Zuidwest-Afrika is, 
een shilling en zes pennies per g·elling bij yolume 
of gedeelte erva n; 

(c) op verkoop of verbruik van cider, perry en eni.ge 
andere soo rt ste rk•e dranik van niet meer dan vijf
en-twintig perc<:nt proefsterkte , zes penn:es per 
gelling bij volume of gedeeJt.e ervan; 

( d) op de verkoop of ve rbrui1k van brandewijn di,e niet 
een produkt of fabrrkaat van Zuidwest-Afri-ka is, 
ti•en shillings per g,elling bij volume ,of gecLeelte 
ervan; 

( e) op Yerkoop of ve rbrurk van -enige andere st erke 
,drank van meer dan vijf-en-twinti.g percent proef
s1:erlde, vi,er shill ings per gelling bij volume of 
gedeelte ervan. 

Een <leposito van een bedrag die aan de beschikki:ng van 
,de magistraat Yan het distrikt ,overgelaten bJijft moet betaald 
worden als zekerheid voor verme lde belasting door de ti,er
soon, aan die de licentie verleend wordt. 

(3) Voor een bottel-Iioentie v-oor een jaar . £75. 

(4) Voor een tijdelike· licentie (buit,en en behalv,.~ de be
lastrng vasgesteld in paragraaf 2 hiervan ), ,een do,or 
de magistraat, die de uitgift-e ervan goedkeurd, vast 
te stellen s,om, zijnde ni•et minde r dan een p·ound per 
,dag of gedeelt,e ervan. 

(5) Voor een klub-li·centie voor een jaar . £ 5. 

Buitendi,en een belasting op a!J.e drank verkiocht of ver
kocht of verbruik berekend vol gens de volgende schaal : 

(a) op verkoop of verbruik van bi,er, met inbegrip van 
aie, porter, stout en enige andere soort bier, een 
shilling per gelling bij v,c,Jurne ,of gede,elte e rvan; 

(b) ,op de Yerkoop ,pf v,erbrui,k van wijn , de niet 
een produkt of fabrikaat van Zuidwest-Afrika is, 
een shiiling en zes pennies per gelling bij volume 
of gedeelt,e ervan; 
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(c) on the sale or consumption of cider, perry 
and any ,other liquor which contains not more 
than, twenty-five per cent of proof spirit, six 
pence per bulk gallon or part thereof; 

(d) on the sale or consumption of brandy, other 
than the pmduce and manufacture of South· 
West Africa, ten shillings per bulk gallon 
or part thereof; 

(e) on the sale or consumption of any other 
liquor containing over twenty-five per cent 
of proof spirit, four shillings per bulk gallon 
or part thereof. 

A deposit of £30 shall be made as security for the 
said tax by the person to whom such licence is granted. 

(6) For a wholesale licenoe ·or a reta~I licence or a 
botue licence , or a club licence for six months 
ending on the last day of March -after the issue 
thereof, the Hcen,ce fee shall be reduced by on,e 
half. 

(7) For the removal of a licence to other premises £ 2. 

(8) For the transfer ,of a licence to a person other 

(9) 

than the person to whom the licence was granted £ 5. 

Holders of wholesale and bottl,e licences shall pay, 
in a•dditi:on to the licence duti,es provided in 
paragraphs one and three respectively, a tax on 
the saJ.e of wine and brandy, in the same manner 
as provided for holders of retail and dub lioences 
in paragraphs two and five, tn the case of sales 
to perStons ,other than licence-hol,ders or in the 
case of personal consumption, provided that 
holders of bottle licences shall pay on the sale 
or consumption of brandy other than the produce 
of South West Africa, only six shillings per bulk 
gall,on ,or part thereof, and on the sa!,e or con
sumption of wine other than the produce of South 
West Africa only one shilling per bulk gallon 
or part thereof. 

Section 9 of Ordinance No. 3/ 1927 printed as amended. 

9. ( 1) Ther,e shall be paid by the holder of a light 
•1iquor licence fo the Administration an annual Hcence fee of 
five pounds: Provided that any such licence for a period 
of one year may be taken out upon payment of ~ne-half the 
total licence . foe: Provided further that when the licence 
expires not more than six months after th'e issue thereof the 
said licence foe shall be reduced by one-half. 

(2) If a licence is taken out upon payment of one-half 
of the total licence fee, the second h'alf shall be payable 
on the first day of October of the same year in wh'ich' the 
first half was paid, and failure on the part of the holder 
of such licence fo pay such second half on or before the 
fiffoenth ·day of October of that year shall constitute an 
offence. 

(3) In addition to the said licence fee there :shall be 
payable to the Administration a tax of one shilling per bulk 
gallon m part thereof on all beer sold, ,or consumed, including 
ate, porter, stout and any other kind of beer, and of six 
pence per bulk gallon •or part thereof on all other lig'ht liquor 
sold or consumed other than the prodm::e and manufacture 
of South West Africa. A deposit of twenty-fiv,e pounds shall 
be made as security for the said tax by the person to :whom 
the licence is granted. 

( 4) Upon the removal of a light liquor licence to other 
premises the sum of two pounds, and upon the transfer of 
a light liquor licence to a person other th'an th'e person to 
whom the licence was granted the sum of five pounds, shall 
he payab!•e to the Administration. 

(c) op verkoop of verbruik van dder, perry en: enige 
andere sterke drank van niet meer dan vijf-en
twintig percent proefsterkte, zes pennies per gelling 
bij volume of gedeelte ervan; 

(d) op de verkoop of verbruik van brandewijn die niet 
een produkt of fabrikaat van Zuidwest-Afrika is, 
tien shillings per gelling bij volume of gedeelte 
ervan; 

( e) op verkoop of verbruik van enige q.11dere sterke 
drank van meer dan vijf-en-twintig percent proef
sterkte, vier shillings per gelling bij volume of 
gedeeli:e ervan. 

Een deposifo van £30 moet betaald worden als zeker
heid voor de vermelde belasting door de persoon, aan die 
de Iicentie verleend wordt. 

(6) Voor een licentiie bij ,de grote mate of een licentie 
bij de klein,e maat of een bottel-licentie ,of een klub-licentie 
voor zes maanden eindigende op de laftste dag van Maart 
na de uitgifte ervan, wordt het bedrag van de lioentie tot 
de helfte verminderd. 

(7) Voor een ,overbrenging van een licentie naar een 
ander perce-el · £ 2. 

(8) Voor de ,ov•erdracht van een licentie aan een per-
soon, die niet de persoon is, aan die de lioentj,e 
verleend word £ 5. 

(9) Houders van groothandel-licenties en bottel-licenti-es 
moeten, behalve de licentie-belastingen bepaald in para
graven een ,en ilrie respekti<eflik, e-en belasting op vcr
k,oop van wijn en .brandewijn betalen op de:z;elfde wijze 
als ten opzichte van houders van kleinhandel- en klub
licenties in paragraven twee en viff, voorzien word, in 
het geval van verkopen aan personen, di,e ni,et licenUe
houders zijn, ,of in het geval van perzoonlik verbruik. 
Met dien ve rst:mde dat houders van bottellicenties op 
de verkoop of verbruik van brandewijn de ni.et een 
produkt van Zuidwest-Afrika is, slegs zes shillings per 
ge!Hng bij volume, of ge,d,eelte ervan en op de v,erkoop 
,of verbruik van wijn, de niet een produkt van Zuid
west-Afrika iis , sJegs e,en shilling per gelling l:vij volume 
of gedeelte ervan, betal,en moeten. 

Art. 9 van Ord. No. 3 van 1927 gedruk soos gewysig. 

9. (1) Deur di,e hiouer van 'n Ii gt-edrank-lisensie moet 
'n jaarli:kse lis·ensiefooi van vyf pond aan die Administrasie 
betaal wor,d: Met die yerstande dat ,enige sodanige ljsensie 
vir 'n typerk van een jaar uitgeneem mag word na beta!ing 
van die helfte van diie t,otale lisensiefooi: Met diie· v,erstande 
verder dat as die Ji.sensi,e nie meer as ses maande na die 
uitreiking daarvan verval, diie voormelde lisensie fooi · oin. 
die helfte verminder moet word. 

(2) As 'n lisensie na betaling van <lie helfte van die 
totale hseUJSiefooi uitgene,em word, is die antler helft.e be
taalbaar op die -eerste dag van Oktober van di,eselfde jaar 
op die eerste dag van Oktober van dieselfde jaar waarin 
die eerste helfte betaal is, en versuim aan diie kant van die 
houer van oodanige Usensie om 5:9danige tweede he.Jfte op 
of v-oor •die vyfti,ende dag van Oktober van daardie jaar te 
betaal, sal 'n m:isdryf uitmaak. 

(3) Behalwe die voormelde lisensiefooi _is daar 'n be
lasting van een sjieling, befaalbaar per gelling by volume of 
gedeelte daarvan iop al die bi,er wat verfooop of v,erbruik is,. 
met ;inbegrip van ale, porte·r, stout, of ,eµig,e ander soort bier, 
en van sikspens per gelling by volume of gedeelte .daarvan 
op al die ander ligte· drank ·v,erkoop of verbruik, ,antler as 
die produk en fabri:kaat van Suidwes-Afrika. 'n Deposito 
van vyf-en-twintig pond moet as sekuriteit vir die voo.rmeldc: 
belasting ,deur die persoon aan wie die lisensie ver!,een is~ 
gemaak word. 

(4) Na ,die verplasi:ng van 'n ligtedrank-lisensie na 'n 
ander perseel is die som van tweepond, en na oordrag 
van 'n ligtedrank-lisensie op 'n persoon -ander as di1e persooru 
aan wie ,die lisensie verLeen is, is die som van vyf pond ,aan 
die Administrasie betaalbaar. 
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