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The following enactment of the Parliament of the 
nion of South Africa, applies directly to South West 
frica. 

o 12uf1920.] [Union Gazette, 2nd June, 1920. 

"\( ''1'. 

0 MAKE FURTHER PROVISION AS TO THE 
CONSTITUTION Of THE APPELLATE DIVI
SION Of THE SUPREME COURT AND 
FURTHER TO CONFER UPON SUCH DIVI
SION JURISDICTION TO JiEAR AND DETER
MINE APPEALS FROM THE HIGH COURT 
OF THE PROTECTORATE OF SOUTH WEST 
AFRICA. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellen1 
ajesty, the Senate and the House of Assembly oi 

Union of South Africa, as follows:-

3. The appellate division shall ha\'e jurisdiction to 
ar and determine appeals from orders or judgments 
the High Court created and constituted for the Pro

ctorate of South West Africa by Proclamation No. 21 
1919 issued by the Administrator of that Protectorate 
from orders or judgments of any superior court 

reafter created and constituted for that Protectorate, 
the same circumstances and subject to the same 

nditions as such division hears and determines appeals 
m an order or judgment of a provincial di,·ision of 

e Supreme Court and in cases of orders or judg
ents of such High Court or superior court upon 
plication by way of motion or petition or on sum
ns for provisional sentence or judgments as to costs 

ly or on civil or criminal appeals from a magistrate's 
urt, an appeal shall also lie to the appellate division 
t only if that division has given spec1al leave to 
peal; and on Uf!Y such appeals the appellate division 
ay make such order as it would have made if the 
peal had been from a judgment or order of such 
ovincial division. The provisions of Act No. 1 of 
11, in so far as they relate t<1 appeals from the Native 

De ,·olgende wet van hct Parlemeni van de Unie 
van Zuid Afrika is ,·an direkte toepassing op Zuid-Wes1 
Afrika. 

No. 12 van 1920.] 

WE'I'. 

IUnie Staats-Koerant, 
2. Junie, 1 Q20. 

OM VERDERE VOORZIENING TE MAKEN HE· 
TREFFENDE DE SAMENSTELLING VAN DE 
AFDELING VAN APPi~L VAN HET HOOG
GERECHTSHOF EN VOORTS OM AAN DIE 
AFDELINO RECHTSMACHT TE VERLENEN 
TOT HET VERHOREN EN BESLISSEN VAN 
ZAKEN WAARIN VAN HET HOGE HOF VAN 
HET PROTEKTORAAT VAN ZUID- WEST 
AFRIKA GEAPPELLEERD WORDT. 

ZIJ HET HEPAALD door Zijn Majesteit de 
Koning, de Senaat en de Volksraad van de Unie van 
Zuid-Afrika, als volgt :-

3. De afdeling van appel heeft rechtsmacht tot 
het verhoren en heslissen \an zaken waarin geappelleerd 
wordt van een order of vonnis van het Hqge Hof, 
dat voor het Protektoraat van Zuid-West Afrika bij 
door 'de Administrateur van dat Protektoraat uitge· 
vaardigde Proklamatie No. 21 van 1919 in het Ieven 
geroepen en ingesteld is, of waarin geappelleerd wordl 
,·an een order of vonnis van een boger hof, dat hierna 
,·oor dat Protelctoraat in het Ieven geroepen en in
gesteld wordt, onder dezelfde omstandigheden en on
derworpen aan dezelfde voorwaarden waaronder die 
afdeling zaken verhoort en beslist waarin geappelleerd 
wordt van een order of vonnis van een provinciale 
afdeling van het Hooggerechtshof en in gevallen van 
orders of vonnissen van zodanig Hoge Hof of hoger 
hof op een applikatie bij wijze van motie of petitie of 
op dagvaardingen ,·oor provisioneel vonnis of vonnissen 
ten opzichte aileen van kosten of op civiele of kriminele 
appcls van een magistraatshof, kan ook naar de af
deling ,·an app~J geappellcerd worden, maar slechts 
indien die afdeling speciaal verlof tot appel gegeven 
heeft en in zodanige appels kan de afdeling van appel 
zodanige order maken als zij 7ou hebben gcmaak1 
indien geappelleerd ,,·as van ccn vonnis of order van 
een proYinciale afdeling. De bepalingen van Wet No. 1 
van 1911 zijn, voor zoverre zij betrekking hebben op 
appel~ van het NatureJJen Hoge Hof van Natal, m u-
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No. 3 of 1923.) 

WHEREAS b) virtue of a contract dated the 
twenty-first day of October, 1922, ooncluded between 
the Administration of the Territory of South West 
Africa and a certain joint stock company carrying on 
business in the Union and elsewhere under the name 
and style of the Imperial Cold Storage and Supply 
Company Limited (hereinafter referred to as the Com· 
pany) the sole r}ght and privilege to export stock the 
produce of this Terri tory overseas to places outside 
the Union has been accorded to the aforesaid Com
pany for a period of three years calculated from the 
date of the ratification bv the Union Government of 
the aforesaid contract; · 

AND WHEREAS it is necessary to make provision 
'for the due carrying out of the provisions ·of the 
said con tract; 

NOW THEREFORE, under and by virtue of the 
powers in me ,\'ested, I do hereby proclaim, declarr 
aud make known as follows: 

1. From and .after the date of the taking effed 
hereof, up to .and inclusive of the twentieth day of 
October, 19251 anything to the contrary notwithstand· 
ing contained in the Cold Storage Works and Abat
toirs Proclamation, 1921, no person shall export any 
stock the produce of this Territory by sea to any place 
within the Union .and no person other than the Com• 
pany or any .agent or employee of the Company ot 
.any person authorised thereto in writing by the Com· 
pany shall export any stock the produce of this Territory 
o\·erseas to any· pface outstde the Union; provided 
however that the Administrator may accord permission 
to the Company or any other rerson to export stock 
the produce of the Territory by sea to any place within 
the Union subject to such terms and conditions as 
he may prescribe. 

2. Any person who shall export or attemrt to 
-export any stock contrary to the provisions of section 
on e hereof or who shall cause or .rrocure or take pari 
in the export thereof or who shall contravene or attempt 
to con'tra\·ene or fail or negfecf to compiy with any 
condition prescribed under any permit issued hereunder 
shall be guilty of an offence and shall be liable on 
conviction to the penalties prescribed in section s i x of 
the Cold Storage Works and Abattoirs Proclamation, 
1921. 

3. Section five of the Cold Storage Works and 
Abattoirs Proclamation, 1921, shall be and is hereby 
repealed. 

4. This Proclamation may be cited for all purposes 
as the Cold Storage Works and Abattoirs Amendment 
Proclamation, 1923, and shall be read as one with the 
Cold Storage Works and Abattoirs Proclamation, 1921 

GOO SAVE THE KING. 

Gh·en under mr hand and seal at -wakopmund 
this 8th day of J ant.iiuy, 1923. 

GIJS. R. HOFMEYR, 
Administrator 

No. 3 val} 1923.) 
NADEMAAL O\'ereenkomstig een kontrakt, ge· 

dateerd de een-en-twintigste dag van Oktober, 1922, 
tussen de Administratie Yan het Oebied van Zuid-West 
Afrika en een zekere vennootschap op aandelen, die 
in de Unie en elders bezigheid doet onder de naam 
van de Imperial Cold Storage and Supply Company 
Limited (hierna te worden genoemd de Vennootschap) 
het uitsluitend recht om lev en de have, het _produkt van 
dit Oebied, uit te voeren naar overzee plaatsen, die 
niet in de Unie zijn, aan vernielde Vennootschap ver
leend werd voor een tijdperk van drie jaren vanaf 
de datum van ratifikatie van vermeld kontrakt door de 
Regering van de Unie; 

EN NADEMAAL · het noodzakelik is om Yoorzie· 
ningen te maken voor het uit\'Oeren van de bepalingen 
van genoemd kontrakt; 

ZO IS HET, dat ik, onder en krachtcns de mach 
mij verleend, hierbij proklamcer, \'erklaar en bekcn 
maak, als volgt: 

1. Vanaf en na de datum \'an het in wcrking treden 
van deze Proklamatie, tot en met insluiting \·an de 
twintigste dag van Oktober, 1925, en nicttegenstaande 
enig .iets in tegenstrijd hiermede in de Koclkamer In· 
richting en Abattoirs Proklamatie, 1921, mag nicmand 
enige levende ha\·e, het produkt van dit Ocbied, uit• 
\'Oeren na enige plaats in de Unie en niemand, hehalve 
de Veunootschap of een agent of geemployecrdc van 
de Vennootschap of een persoon daartoe in geschriftc 
bevocgd door de Vennootschap, mag cnigc lerendc 
have, het produkt van dit Gebied, uitvoeren naar over· 
zec plaatsen, buiten de Unie gelegen; met dien \·er
stande dat de Administrateur permissie mag gcven 
aan de Vennootschap of enige andere persoon om 
levende have, het produkt van dit Oebied, uit tc voeren 
naar overzee plaatsen, binnen de Unie gelegen, onder· 
worpen aan zodanigc \·oorwaarden als hij moge \·oor· 
schrijven. 

2. Een ieder die lcvende have uitvoert of cen poging 
maakt om dit te doen in ·tegenstrijd met de \'oor· 
zieningen van artikel e en \an deze Proklamatic, ol 
die de uitvoer van lcvende have veroorzaakt of hezorgt 
of daarbij deelnecmt of die in tegenstrijd handclt mel 
de voorwaardcn \'an cen rcrmit of poogt om zulks 
te doen of die zich niet huudt aan de vourwaardcn 
voorgeschreven onder ecn rermit overeenkomstig deze 
Proklamatie uitgcreikt of verzuimt zulks tc doen, is 
schuldig aan een overtrcding en is bij schuldigbe\·in· 
ding onderhevig aan de straffcn \'Oorgeschreven doot 
artikel z e s van de Koclkamer lnrichting en Abattoir 
Proklamatie 1921. 

3. Artikel vi j f van d~ Koelkamer lnrichting en 
Abattoirs Proklamatic 192 I wnrdt en is hierbij tcrug• 
getrokken. 

cl. Deze Proklamatic kan voor aile doeleinden aan· 
gehaald worden als de Koelkamer lnrichting en Ahat· 
toirs Wijziging Proklamatie 1923 en moet als een ge· 
lezen wo~den met de Koelkamer Inrichting en Abattoir 
Proklamatie 1921. 

GOD BEHOEOE DE KONIN(;. 
Oegeven onder mijn hand en zegel tc S\\ akop· 

mund op deze 8ste dag \'an J anuarie, 1923. 

GIJS. R. HOFMEYR, 
Administrateur. 


