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PROCLAlUATIONS 

BY HIS HONOUR GIJSBERT REITZ HOFMEYR, A COM
PANION OF , THE MOST DISTINGUISHED ORDER 
OF SAINT MICHAEL AND SAINT GEORGE, AD
MINISTRATOR OF SOUTH WEST AFRICA. 

No. 14 of 1923.] 

WHEREAS it is expedient to amend Proclamation of the 
Arlministrator dated the 13th August 1921 relating to the com
pulsory branding of cattle entitled the "Cattle Brands Procla
mation 1921" (No. 36 of 1921); 

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

1. In this Proclamation the expression "the principal Pro
clamation" means the "Cattle Brands Proclamation 1921". 

2. Section o n e of the principal Proclamation is hereby 
amended by the deletion of the definition of the word "owner" 
and the substitution therefor of the fo!lowing new definition: 

''owner" shall mean any owner of cattle other than a 
native and sha11 include corporate bodies. 

For the purposes of this and the principal Proclamation 
the term "native" means any person one of whose parents 
is a member of some aboriginal race or tribe of Africa. 

3. Section t w o of the principal Proclamation is hereby 
amended by the insertion of the words "any native or of" 
between the words "of" and "the" in line t w o. 

'l~t 4. Section t h r e e of the principal Proclamation is hereby 
' amended-

(a) by the insertion of the words "which shall be Roman 
in character" between the words "letters" and "and" 
in line ten; 

(b) by the deletion of the final paragraph. 

5. Section f o u r of the principal Proclamation is hereby 
amended by the addition thereto of the following new para
graph: 

"Not more than two brands shall within any one district 
be allotted to one owner or to t\\ o or more joint 
owners". 

6. Section s i x of the principal Proclamation shall be 
and is hereby repealed. 

1. This Proclamation shall be read as one with the 
principal Proclamation and may be cited for all purposes as 
the "Cattle Brands Proclamation Amendment Proclamation 
1923". 

GOD SAVE THE KING. 

Given under my hand and seal at Windhoek this 18th day 
of May, 1923. 

GIJS. R. HOFMEYR, 
Administrator. 

PROKLAlUATIES 
DOOR ZIJN EXCELLENTIE GIJSBERT REITZ HOFMEYR) 

LID VAN DE MEE5T ONDERSCHEIDEN ORDE VAN 
SINT MICHAEL EN SINT JORIS, ADMINISTRATEUR 
VAN ZUIDWEST AFRIKA. 

No. 14 van 1923.) 

NIA.iDEMAAL het wenselik is de Proklamatie van de Ad
ministrateur, gedateerd de 13de Augustus 1921, met betrekking 
tot het gedwongen brandmerken van vee, genaamd de "Vee
brandmerken Proklamatie 1921" (No. 36 van 1921) te wijzigen; 

ZO IS HET, dat ik onder en krachtens de macht mij 
verleend, hierbij proklameer, verklaar en bekend maak als 
volgt:-

1. In deze Proklamatie betekent de uitdrukking "de 
Hoofdproklamatie" de "Veebrandmerken Proklamatie 1921", 

2. Artikel e e n van de hoofdproklamatie wordt hierbij 
gewijzigd door het weglaten van de beschrijving van het 
woord "eigenaar" en het vervangen ervan door volgende 
nieuwe beschrijving: 

"eigenaar" betekent enige eigenaar van vee met uit
zondering van een nature! en sluit in inkorporeerde lichamen. 

Voor het doel van deze en de hoofdproklamatie be
tekent de uitdrukking "nature!" iedere persoon een van 
wiens ouders •tot een van de oorspronkelike rassen of 
stammen van Afrika behoort. 

3. Artikel t w e e van de hoofdproklamatie wordt hierbii" 
gewijzigd door het invoegen van de woorden "enige nature 
of" tussen de woorden "van" en "de" in regel t w e e. 

.t. Artikel d r i e van de hoofdproklamatie wordt hierbij 
gewijzigd: 

(a) door het vervangen van het woord "letters" in regel 
e I f door "Romeinletters; 

(b) door weglaten van de laatste paragraaf. 

5. Artikel v i e r van de hoofdproklamatie wordt hierbij 
gewijzigd door het toevoegen van volgende nieuwe paragraaf: 

"Niet meer dan twee brandmerken worden binnen een 
distrikt aan een eigenaar of aan twee of meer gemeen• 
schappelike eigenaren uitgereikt". 

6. Artikel z e s van de hoofdproklamatie wordt hierbij 
teruggetrokken. 

1. Deze Proklamatie moet gelezen worden als een uit· 
makende met de hoofdproklamatie en kan voor aile doeleinden 
aangehaald worden als de "Veebrandmerken Proklamatie Wij-. 
ziging Proklamatie 1923". 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Gegeven onder mijn hand en zegel te Windhoek op de1e 
18de dag van Mei, 1923. 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administratettr. 



1255 Officiele Koerant, 15 Junie 19:..:23=·--------------------
No. 15 of 1923.) 

WHEREAS it is expedient to make special provision for 
the cumpulsory branding of stock owned by natives in this 
Territory; 

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

1. from and after the taking effect hereof all and 
several the provisions of the Cattle Brands Proclamation 1921 
(No. 36 of 1921) shall cease to apply to native owners of 
large stock save in so far as the provisions thereof are speci· 
fically applied by this Proclamation and no brand shall be 
placed on any stock owned by a native except in conformity 
with the provisions of this proclamation or the regulations. 

2. In this Proclamation unless inconsistent with the 
context-

"brand" means a brand made in the manner and upon 
such portion of the hide of any stock as may be prescribed; 

"branding iron" means the instrument prescribed for 
imprinting a brand on the hide of any stock in accordance 
with the provisions of this Proclamation or the regulations; 

"stock" means equines and horned cattle over the age 
of six months; 

"native" means and includes any person one of whose 
parents is a member of some aboriginal race or tribe of 
Africa; 

"owner" means any native owner of stock; 

"police officer" means any member of any police force; 

"superintendent" means the duly appointed superinten· 
dent of a native reserve or any person lawfully acting in that 
capacity; 

"native reserve" or "reserve" means a native reserve 
established under the provisions of the Native Administration 
Proclamation, 1922; 

"prc!icribed" means prescribed by this Proclamation or 
the regulations; 

"regulations" means the regulations framed under this 
Proclamation; 

"this Proclamation" includes any regulation lawfully 
issued and in force thereunder. 

3. Within six months from the date of the taking effect 
of this Proclamation every owner of stock shall make application 
to the magistrate of the district wherein such stock run or 
are commonly kept; or where such stock are kept in a 
native reserve to the superintendent thereof, to have the stock 
owned by him branded in accordance with the provisions hereof. 

failure or neglect to comply with the pro,·isions of this 
section shall constitute an offence. 

4. Every magistrate and every superintendent shall keep 
or cause to be kept such register or registers as may from 
time to time be prescribed in which shall be entered in 
numerical sequence the name of each applicant, the number 
and description of the stock owned by him and in the case 
of the register or registers to be kept by the magistrate the 
place at which such stock run or are commonly kept. 

5. (1) Each magisterial district and each native reserve 
shall have a brand allotted to it as hereinafter provided. 

(2) The brand for a magisterial district shall consist of 
a letter and numerals italic in character. The letter shall be 
the dominant letter assigned to that district in terms of 
section t h r e e of the Cattle Brands Proclamation, 1921. 
The brand for a native reserve shall consist of such design as 
the Administrator may from time to time prescribe by regu· 
lation and numerals. 

6. Every magisterial district and every native reserve 
shall have a branding iron assigned to it corresponding with 
the brand allotted under section f i v e hereof with the 
requisite number of numerals. Every such branding iron and 
numerals shall be kept in the custody and control of the 
magistrate or the superintendent as the case may be. 

7. As soon as may be after receipt of application in 
terms of section t h r e e hereof the magistrate or the super· 
intendeut as the case may be shall cause the stock of the 
applicant to be branded free of charge under the supervision 
of an officer of the Native Affairs Department or a police 
officer in the manner as hereinafter provided. 

8. All stock required to be branded hereunder shall be 
branded with the letter or the design allotted to the magisterial 
district or the resen·e as the case may be as hereinbefore 
provided and a numeral or numerals corresponding with the 
applicant's number as entered in the register or registers 
kept in pursuance of section f o u r hereof. 

No. 15 van 1923.] 

NADEMAAL het wenselik is biezondere voorziening tc 
maken voor het gedwongen brandmerken van vee, het eigen· 
dom van naturellen in dit Gebied; 

ZO IS HET, dat ik onder en krachtens de macht miJ 
verleend, hierbij proklameer, verklaar en bekend maak als 
volgt:-

1. Vanaf en na het in werking treden van deze Prokla· 
matie houden aile voorzieningen van de Veebrandmerken Pro· 
klamatie 1921 (No. 36 van 1921) op van toepassing te zijn 
op naturelle eigenaren van grootvee behalve waar de voor· 
zieningen van genoemde Proklamatie door deze Proklamatie 
biezonderlik toegepast worden en geen brandmerk wordt op 
enig vee geplaatst dat het eigendom is van een nature! behalve 
overeenkomstig de voorzieningen van deze Proklamatie of de 
regula ties. 

2. In deze Proklamatie, tenzij in tegenstrijd met de 
samenhang-

betekent "brandmerk" een brandmerk op die wijze en 
op dat deel van de huid van enig vee geplaatst als mocht 
voorgeschreven zijn; 

betekent "brandijzer" het instrument dat voorgeschreven 
is voor het plaatsen van een brandmerk op de huid van 
enig vee, overeenkomstig de voorzieningen van deze Pro· 
klamatie of de regula ties; 

"vee" betekent Ieden van de paarden familie en horen· 
vee over de ouderdom van zes maanden; 

"nature!" betekent en sluit in iedere persoou een van 
wiens ouders tot een van de oorspronkelike rassen of stam· 
men van Afrika behoort; 

betekent "eigenaar" enige naturelle eigenaar van vee, 
betekent "politic beambte" een lid van een politic· 

macht; 
betekent "superintendent" de behoorlik aangestelde 

superintendent van een naturelle reservaat of enige persoon 
die wettiglik in deze hoedanigheid optreedt; 

betekent "naturelle reservaat" of "reservaat" een na· 
turelle reservaat overeenkomstig de voorzieningen van de 
Naturelle Administratie Proklamatie 1922 opgericht; 

betekent "voorgeschreven", \·oorgeschreven volgens deze 
Proklamatie of de regula ties; 

betekent "regulaties" de regulaties onder deze Prokla· 
matie opgesteld; 

sluit "deze Proklamatie" enige regulatie in, welke over· 
eenkomstig dezelve wettiglik uitgegeven en van kracht is. 

3. Binnen zes maanden vanaf de datum van het in kracht 
treden van deze Proklamatie moet iedere eigenaar van vee 
aanzoek doen bij de magistraat van het distrikt waarin vermeld 
vee gewoonlik loopt of gehouden wordt; of ingeval zodanig 
vee in een naturelle re~ervaat gehouden wordt dan aan de 
superintendent van hetzelve, om het vee dat zijn eigendom 
is te Iaten brandmerken overeenkomstig de voorzieningen van 
deze Proklamatie. 

Te verzuimen of na te Iaten om aan de voorzieningen 
van dit artikel te voldoen zal een overtreding uitmaken. 

4. ledere magistraat en iedere superintendent moet zo· 
danige register of registers houden of Iaten houden als van 
tijd tot tijd voorgeschreven wordeu, waarin in numerieke 
volgorde moet ingeschre,·en worden de naam van iedere aan
zoek doende persoon, het getal en de beschrijving van het vee 
dat zijn eigendom is en, ingeval van een register of van 
registers door de magistraat gehouden, de plaats waar zo· 
danig vee loopt of gewoonlik gehouden wordt. 

5. (1) Aan ieder magistraatsdistrikt en aan ieder naturelle 
reservaat wordt een brandmerk toegekend zoals in deze Pro
klamatie bepaald. 

(2) Het brandmerk voor een magistraatsdistrikt bestaa 
uit een letter en cijfers, kursief gedrukt. De letter moet zijo 
de hoofdletter die aan dat distrikt overeenkomstig artikel d r i e 
van de Veebrandmerken Proklamatie 1921 toegekend werd. 
Het brandmerk voor een naturelle reservaat bestaat uit zo
danige merken als de Administrateur van tijd tot tijd door 
regulatie mocht voorschrijven en uit cijfers. 

6. Aan ieder magistraatsdistrikt en aan ieder naturelle 
reservaat wordt een brandijzer toegekcnd dat overeenstemt 
met het brandmerk uitgegeven overeeni<omstig artikel vi j f 
van deze Proklamatie te zamen met het nodig getal cijfers. 
Ieder zodanig brandijzer en de cijfers moeten in bewaring en 
kontrole zijn van de magistraat of de superintendent al naat 
gelang. 

7. Zo spoedig mogelik na ontvangst van het aanzoek 
overeenkomstig artikel d r i e hiervan, moet de magistraat of 
de superintendent, naar mate van het geval, het vee \·an de 
aanzoek doende persoon vrij van kosten Iaten brandmerken 
onder toezicht van een ambtenaar van het Departement van 
Naturellezaken of een politic ambtenaar en op de wijze zoals 
hier beneden bepaald. 

8. Het vee dat overeenkomstig deze moet gebrandmerkt 
worden, moet met de letter of het merk gebrandmerkt worden 
dat aan het magistraatsdistrikt of het reservaat, al naar ge· 
lang, uitgegeven werd zoals hierbovcn bepaald en met een 
cijfer of cijfers welke overeenstemmen met het nummer van 
de aanzoek doende persoon, zoals ingeschreven in het register 
of de registers gehouden overeenkomstig artikcl vier van deze 
Proklamatie. 
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9. When an animal is branded for the first time the 
brand shall be placed upon the left hind thigh. 

If for any reason it becomes necessary to brand cattle 
which have already been branded the new brand shall be 
placed-

(a) on a second branding on the left shoulder; 

(b) on a third branding on the left side of the neck; 
(c) on a fourth branding on the right hind thigh; 

(d) on a fifth branding on the right shoulder; 

(e) on a sixth branding on the right side of the neck. 

10. (1) Every owner whose stock arc branded in ac
cordance with the requirements hereof shall be furnished by 
the magistrate or the superintendent with a certificate contain
ing such particulars as may from time to time be prescribed 
by regulation. 

(2) A duplicate original of all cetiificates so issued 
shall be forwarded forthwith by the magistrate or the super
'intendent to the Senior Veterinary Officer who shall keep a 
full register of all stock branded in terms of the Proclamation. 

11. Upon any transfer of owuership of stock the new 
owner shall within one month from the date of such transfer 
apply to the magistrate of the district or the superintendent 
of the reserve in which such stock run or are commonly kept to 
have the stock acquired by him branded in accordance with 
the provisions hereof whereupon the foregoing provisions as 
to branding shall apply. Failure or neglect on the part of 
'any owner to comply with the provisions of this section shall 
constitute an offence. 

I 12. (1) No owner shall remove:' or cause or suffer to 
be removed any stock owned by him from-

(a) one magisterial district to another; 

(b) a magisterial district to a reserve; 

(c) a reserve to a magisterial district; 
(d) one reserve to another; 

without written permission first had and obtained on such 
form as may be prescribed of the magistrate or superintendent 
of the district or reserve in respect of which such stock are 
branded. 

(2) Whenever any owner transfers or causes to be 
transferred any stock owned by him from-

(a) one magisterial district to another; 

(b) a magisterial district to a reserve; 

(c) a reserve to a magisterial district; 

(d) one reserve to another; 

for other than purely temporary purpose he shall within one 
month of the date of the entry of such stock into the magisterial 
~istrict or reserve to which they have been removed notify 
lthe magistrate or the superintendent as the case may be of 
uch entry, produce to him the written permission accorded 

under the preceding sub-section and the certificate referred to 
in section t e n hereof, and apply to have such stock branded. 
The magistrate or superintendent shall thereupon enter the 
name of the applicant in the register or registers kept in 
'Pursuance of section f o u r of this Proclamation if his name 
does not already appear therein and cause the stock so owned 
~y him if not already branded in respect of that district or 
.. eserve to be branded forthwith in the manner as hereinbefore 

rovided. A certificate shall be furnished to such applicant 
~nd a duplicate original forwarded to the Senior Veterinary 
Officer as provided in section t e n hereof. Any 
'owner who neglects or fails to comply with the provisions of 
this section shall be guilty of an offence. 

l ~3. All brands !lllotted under this Proclam.ation shall be 
pub.hshed puarter~y 111 t_he Gazette by the Semor Veterinary 
Officer and a regtster ot all brands allotted shall be published 
in the Gazette an~ually by the Administration. 

14. Any person who-

(a) shall use or attempt to use or knowingly permit to 
be used or have in his possession any branding iron; 

(b) hinders or impedes any superintendent or other native 
affairs officer or police officer in the execution of his 
duty or refuses on lawful demand to produce any certi· 
ficate or other document issued to him hereunder or to 
permit any superintendent or other native affairs of· 
ficer or police officer to inspect any stock or hide in his 
possession; 

(c) marks or directs, aids or assists in the marking or the 
permanently imprinting of any signs, symbols or cha· 
racters on any stock; 

(d) blotches, defaces or otherwise renders illegible or alters 
any brand upon any stock placed thereon in accordance 
with this Proclamation or wilfully directs, causes or 

9. De eerste maal dat een dier gebrandmerkt wordt. 
geschiedt dit op de linker achterbout. 

Ontstaat om een of andere reden de noodzakelikheid van 
reeds gebrandmerkt vee te brandmerken, dan wordt het nieuwe 
merk geplaatst-

(a) bij tweede brandmerking op de linker schouder; 
(b) bij derde brandmerking op de linkerzijde van de nek; 
(c) bij vierde brandmerking op de rechter achterbout; 
(d) bij vijfde brandmerking op de rechter schouder; 
(e) bij zesde brandmerking op de rechterzijde van de nek. 

10. (1) Aan iedere eigenaar wiens vee gebrandmerkt is 
overeenkomstig de bepalingen van deze Proklamatie wordt 
door de magistraat of de superintendent een certifikaat uit
gereikt, aangevende zodanige biezonderheden als van tijd tot 
tijd door regulatie voorgeschreven worden. 

(2) Een duplikaat van aile alzo uitgereikte certifikaten 
moet onmiddelik door de magistraat of superintendent aan de 
'Hoofdveearts bezorgd worden, die een volledig register van 
a! het vee moet houden dat overeenkomstig deze Proklamatie 
gebrandmerkt is. 

11. Na een overdracht van eigendomsrecht op vee moet 
de nieuwe eigenaar binnen een maand van af de datum van 
zodanige overdracht bij de magistraat van het distrikt of de 
superintendent van het naturelle reservaat, waar zodanig vee 
loopt of gewoonlik gehouden wordt aanzoek doen om het vee 
door hem verkregen te Iaten brandmerken overeenkomstig de 
voorzieningen van deze Proklamatie en daarna zijn de vooraf· 
gaande bepalingen van toepassing. Te verzuimen of na te 
Iaten om aan de voorzieningen van dit artikel te voldoen zal 
een overtreding uitmaken. 

12. (1) Oeen eigenaar mag \·ee, dat aan hem hehoort, 
overhrengen of Iaten overbrengen van-

(a) een magistraatsdistrikt naar een ander; 
(b) een magistraatsdistrikt naar een reservaat; 
(c) een reservaat naar een magistraatsdistrikt; 
(d) een reservaat naar een ander; 

zonder eerst op zodanig formulier als moge voorgeschreven 
worden het verlof te hebhen \"crkregen van de magistraat 
of superintendent van het distrikt of reservaat ten aanzien 
waarvan zodanig vee gebrandmerkt is. 

(2) Wanneer een eigenaar vee, dat zijn eigendorn is, 
overbrengt of laat overbrengen van-

(a) een magistraatsdistrikt naar een ander; 
(b) een magistraatsdistrikt naar een reservaat; 
(c) een reservaat naar een magistraatsdistrikt; 
(d) een reservaat naar een ander; 

voor andere dan tijdelike doeleinden, moet hij binnen een 
maand van af de datum van de intrek van zodanig vee in het 
magistraatsdistrikt of reservaat waarheen het overgebracht 
werd, van zulke intrek kennis geven aan de magistraat of 
superintendent, naar mate van het geval, alsook het schriftelik 
verlof, gegeven overeenkomstig voorafgaand sub-artikel, en 
het certifikaat bedoeld in artikel t i en hiervan aan hem 
overleggen en hij moet aanzoek doen voor het brandmerken 
van zodanig vee. Diensvolgens moet de magistraat of ~uper• 
intendent de naam van de aanzoek doende persoon inschrijven 
in het register of de registers, gehouden overeenkomstig ar· 
tikel vie r van deze Proklamatie, indien zijn naam nog niet 
:iaarin staat, en moet het vee d1t hij bezit Iaten brandmerken 
tndien het nog niet gebrandmerkt is ten aanzien van het respek· 
tievelik distrikt of reservaat en namelik op de wijze zoals 
in het voorafgaande voorgeschreven. Een certifikaat moet 
uitgereikt worden aan zodanige applikant en een duplikaat 
daarvan aan de Hoofdveearts bezorgd worden, zoals bepaald 
door artiket t i e n van deze Proklamatie. Enige eigenaar die 
het verzuimt of nalaat aan de voorzieningen van dit artikel 
te voldoen maakt zich schuldig aan een overtreding. 

13. Aile brandmerken onder deze Proklamatie toegekend 
worden ieder kwartaal door de Hoofdveearts in de Officielc 
Koerant bekend gemaakt en de Administratie zal jaarliks een 
register van aile toegekende brandmerken uitgeven. 

14. Een ieder die-
(a) een brandijzer gebruikt of tracht te gebruiken of het 

gehruik daarvan opzettelik toelaat of het in zijn bezit 
heeft; 

(b) enige superintendent of andere beambte van het De· 
partement van Naturellezaken of een politic beambte 
bij de uitoefening van zijn dienstplicht belet of ver
bindert of indien wettiglik daartoe vereist het weigert 
om een certifikaat of ander dokument voor te leggen 
welk aan hem uitgereikt werd of weigert een super• 
intendent of andere beambte van het Departement van 
Naturellezaken of politic ambtenaar enig vee of enige 
buid in zijn bezit te Iaten inspekteren; 

(c) vee merkt of het merken daarvan gelast, of bijstaat 
of behulpzaam is in het merken of het permanente 
stempelen daan·an met enige tekens, symbolen of ka· 
rakters; 

(d) opzettelik een brandmerk, op vee overeenkomstig deze 
Proklamatie geplaatst, onduidelik maakt, verminkt of 
op andere wijze onleesbaar maakt of verandert of 
opzettelik gelast, veroorzaakt of toestaat dal zulk brand· 
merk verminkt, onduidelik gemaakt of anderszins on
leesbaar gemaakt of verandert wordt, of daarbij behulp· 
zaam is, wordt bij schuldigbevinding gestraft met een 
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permits any such brand to be blotched, defaced ot 
otherwise rendered illegible or altered or is a party 
thereto shall on conviction be liable to a fine not ex
ceeding fifty pounds or in default of payment to im· 
prisonment not exceeding six months. 

15. Within three months from the date of the taking 
effect of this Proclamation every native who is the holder oi 
any branding iron or branding irons allotted under the pro· 
visions of th~ Cattle Brands Proclamation, 1921, or the 
Ordinance of the Governor of the South West Africa Pro
tectorate dated the J 2th june, 1912, shall surrender such 
branding iron or irons to the magistrate of the district or 
the superintendent of the reserve in which he resides. 

Upon the surrender thereof the sums if any paid by such 
native for such branding iron or irons shall be refunded to 
him from the public revenue. 

Failure or neglect to comply with the provisions of this 
section shall constitute an offence. 

16. Any person who fails or neglects to comply with 
or offends against any provisions of this Proclamation in 
respect of which no penalty is specially prescribed and any 
person who fails to comply with or offends against any of 
the provisions of any regulation made under this Proclamation 
shall on conviction be liable to a fine not exceeding twenty
five pounds or in default of payment to imprisonment not 
exceeding three months. 

17. It shall be lawful for the Administrator from time to 
time to make regulations not inconsistent with this Proclamation 
and to alter, amend or repeal the same prescribing:-

(a) the shape and size of letter, desigus aild numerals 
to be used for brands issued under thi Proclamation 
and the arrangement of them; 

(b) the forms to be used and-
(c) the shape and pattern of branding irons; 
(d) generally for any object or purpose that may be deemed 

necessary for the efficient administration or the better 
carrying out of the purposes of this Proclamation. 

18. This Proclamation may be cited for all purposes 
as the ''Native Stock Brands Proclamation, l923", and shall 
commence and take effect from a date to be notified bv the 
Administrator in the Gazette. 

GOD SAVE THE KING. 

Given under my hand and seal at Windhoek this 1 th da:y 
of May, 1923. 

No. 16 of 1923.1 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administrator. 

WHEREAS it is expedient to amend the Magistrates' 
Courts Act 1917 (No. 32 of 1917) of the Union ' Parliament 
as applied to the Territory of South West Africa by the 
Better Administration of Justice Proclamation, 1921; 

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

1. Sub-section (1) of section s i x t y · s i x of the· Ma· 
cristrates' Courts Act 1917 (No. 32 of 1917) of the Union 
Parliament as applied to this Territory by Proclamation of 
the Administrator No. 52 of 1921 dated the 25th day of No
vember, 1921, is hereby amended by the insertion after the 
word "less" of the words "or where uch debtor carries 
on bon a fide. farming operations in respect of any draught 
animals of the value of one hundred pounds or less when 
such draught animals are required for the cultivation of 
land". 

2. This Proclamation may be cited for all purposes as 
the "Better Administration of Justice Proclamation Amendment 
Proclamation, 1923". 

000 SAVE THE KING. 

Given under my hand and seal at Windhoek this 17th da) 
day of May, 1923. 

Gi]S. R. HOFMEYR, 
Administrator. 

Government Notices. 

The following Government Notices are publi<;hed tor 
general information. 

H. P. SMIT, 
Secretary for South We t Africa. 

Admmistrator's Office, Windhoek. 

No. 53.j 
The Administrator has been pleased under and bv virtue 

of the powers in him vested by section s i x t y · t h. r e e ol 
the Hospitals and Charitable Institutions Proclamation, 1922, 
to make the following regulations: -

boete .vijftig pond niet te boven gaande of ingeval van 
waubetaling met gevangenisstraf zes maanden niet te 
boven gaande. 

15. Binnen drie maanden vanaf de datum van het in 
werking treden van deze Proklamatie moet iedere nature! 
die de houder is van een brandijzer of van brandijzers toc
gekend overeenkomstig de voorzieningen van de Veebrand· 
merken Proklamatie 1921 of de Ordinantie van de Goeverneur 
van hct Protektoraat vau Zuidwest Afrika, gedateerd de 
12de j unie 1912, zodanig brandijzer of zodanig:e brandijzers 
overhandigen aan de Magistraat van het Distnkt of aan de 
superintendent van het reservaat waar hij woonachtig is. 

Bij overgave van hetzelve of dezelve worden enige be
dragen door de nature! voor zodanig brandijzer of zodanige 
brandijzers betaald aan hem terug betaald uit die publieke 
inkomsten. 

Te verzuimen of na te Laten aan de voorz1eningen van 
dit artikel te voldoen zal een O\'ertreding uitmaken. 

t6. Een ieder die verzuimt of nalaat de voorzieningen 
van deze Proklamatie na te komen of die dezelve overtreedt, 
waarvoor geen straf biezonderlik voorgeschreven is, en een 
ieder die verzuimt aan de voorzieningen van enige regulatie 
overeenkomstig deze Proklamatie opgesteld te voldoen of een 
overtreding daarvan begaat, is bij schuldigbevinding onder
hevig aan een boete vijf-en-twintig pond niet te bovengaande 
of ingeval Yan wanbetaling aan gcvangenisstraf drie maanden 
niet te bovcngaande. 

17. De Administrateur is gerechtigd van tijd tot tijd 
regulaties te maken niet in tegenstrijd met deze Proklamatie 
en dezclvc te veranderen, te wijzigen en te herroepen, voor
schrijvende-

(a) de vorm en groottc van de letter, mcrken en cijfers 
te worden gebruikt als brandmerken toegekend overeen
komstig deze Proklamatie en de schikking van dezelvc, 

(b) de formulieren te worden gebruikt; en 
(c) de vorm en model van brandijzers; 
(d) in het algemeen voor doeleinden of oogmerken die 

geacht worden nodig te zijn voor de doeltreffende 
administratie of de betere uitvoering van de doeleinden 
van deze Proklamatie. 

18. Deze Proklamatie kan voor aile doeleinden aange
haald worden als de "Naturellen Veebrandmerken Prokla
matie 1923" en treedt in kracht en werking. \'anaf een 
datum door de Administrateur te worden bekend gemaakt in 
de Officielc Koerant. 

GOD BEHOEDE DE KONING. 
Gegeven ouder mijn haud 

deze 18de dag \·an Me~ 1923. 

No. lb van 1923.] 

en zegel te Windhoek op 

GljS. R. HOFMEYR, 
Administrateur. 

NADEMAAL het wenselik is de Magistraatshoven Wet 
1917 (No. 32 van 1917) van het Unie Parlement, zoals toe
gepast op het Gebied van Zuidwest Afrika door de Bctere 
Rechtsbedcling Proklamatie 1921, tc wijzigen; 

ZO IS HET, dat ik onder en krachten de macht mij 
verleend, hierbij proklameer, verklaar en bckend maak, als 
volgt: -

1. Sub-artikel (1) van artikel z es-c n- zest i g van de 
Ma15istraatshoven Wet 1917 (No. 32 van 1917) van het Unie 
Parlement, zoals toegepast op dit Gebied door Proklamatie 
van de Administrateur No. 52 van 1921, gedateerd de 25ste 
dag van November, 1921, wordt hierbij gewijzigd door de 
invoeging na het woord "minder" van de woorden· "of waa 
zodanige schuldenaar een b o n a f i d c landbouw bedrijf uit
oefent op enig trekvee ter waarde van een honderd pond 
of minder waar ?odanig trekvee nodig is voor het bebouwen 
van de grond''. 

2. Deze Proklamatie kan voor aile doeleinden aangehaald 
worden als de ·'Beterc Rechtsbedcliug Proklamatie Wijzigings
Proklamatie 1923". 

GOD BEHOEDE DE KONING. 
Gegeven onder mijn hand en zegel te Windhoek op 

deze 17dc dag van Mei, 1923. 
GIJS. R. HOFMEYR, 

Ad rninistrateur. 

Goevernements. Kennisgevingen. 

De volgendc Ooevernements Kennisgevingen worden voot 
algemene informatie gepubliceerd. 

H. P. SMIT, 
Sekretaris voor Zuidwest Afrika. 

Kantoor van de Administrateur, Windhoek. 

(30th Ma_,, 192'l. 
l. Returns A and B shown in the Schedule hereto 

shall be rendered before the end of February in every year 
to the Secretary for South West Africa by every Hospital 
Board for the preceding Calendar year. 


