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PROCLAMA'I'IONS 
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. 17 of 1923.] 

WHEREAS it is expedient to make proviSIOn for the 
granting of Letters-Patent for Inventions and for the 
Registration of Designs, Trade Marks and Copy-Right in 
the Territory of South West Africa; 

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

PATENTS. 

J. (1) Any person, not being an importer, who is legally 
1n possession of an invention, may either alone or jointly 
with one or more other persons apply for a patent for such 
invention. 

(2) "Invention" means any new and useful art, process, 
machine, manufacture or composition of matter, or any new 
and useful improvement thereof, capable of being used or 
applied in trade or industry, and not known or used by 
others in the Territory and not on sale for more than two 
years in any country outside the Territory, prior to the appli• 
cation for a patent under this Proclamation. 

2 (1) The application must be accompanied by a Pro· 
visional or Complete Specification. 

(2) The Provisional Specification must fairly describe 
the nature of the invention. 

(3) The Complete Specification must fully describe and 
ascertam the invention and the manner in which it is to 
be performed, and must end with a distinct statement of 
the invention claimed. 

(-t) Every Specification must commence with a title suf· 
ficiently indicating the subject-matter of the invention. 

(5) If a Complete Specification does not accompany the 
application it may be lodged within nine months after the date 
of the application; and if it is not so lodged the application 
shall lapse and not become open to public inspection. 

3. The Registrar may, if it appears to him that the 
application and Complete SpecificatiOn are substantially in 
order, grant a patent in the prescribed form, and such patent 
shall be dated and sealed as of the date of application. 

·l. There shall be kept by the Registrar a register of 
patents wherein shall be entered: 

(a) the names and addresses of grantees of patents; 

(b) notifications of assignments and transmissions of pa
tents, of licences under patents, and of amendmr!nts, 
extensions and re\·ocations of patents; and 

(c) particulars of such other matters affecting the validity 
or proprietorship of patents as the Registrar may deem 
necessary. 

PROKLA::tiATIES 
DOOR ZIJN EXCELLENTJE GIJSBERT REITZ HOFMEYR, 

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

No. 17 van 1923.] 

NADEMAAL het wenselik is voomemng te maken voor 
de ,·erlening van patentbrieven voor uitvindingen en voor de 
registratie van modellen, handelsmerken en auteursrecht in 
het Gebied van Zuidwest Afrika; 

ZO IS liET, dat ik onder en krachtens de macht mij 
vcrleend, hierbij proklameer, Yerklaar en bekend maak, als 
\'Olgt:-

PATENTEN. 

l. (1) Een ieder, zijnde geen invoerder, die in wettig 
bezit is van een uitvinding, kan of aileen of tezamen met een 
of meer andere personen een patent voor zodanige uitvinding 
aanvragen. 

(2) ""Uitvinding" betekent een nieuwe en bruikbare 
kunst, werkwijze, werktuig, fabrikaat of verbinding van stoffen 
of emge nieuwe en bruikbare verbetering daarvan, die in 
de handel of nijverheid gebruikt of toegepast kan worden en 
niet hekend was aan, of gebruikt werd door andere personen 
in het Gebied en niet te koop was in enig land buiten bet 
Gebied voor meer dan twee jaren voor dat een patent daar
\'Oor onder deze Proklamatie aangevraagd is. 

2. (1) De aanvrage moet vergezeld gaan van een Voor
lopige of een Volledige Specifikatie. 

(2) De Voorlopige Specifikatie moet van de aard van 
de uitvinding een redelik juiste beschrijving geven. 

(3) De Volledige Specifikatie moet de uitvinding en 
wijze waarop zij in werking gebracht wordt, volledig be
schrijven en vaststellen en eindigen met een duidelike op
gave \'an de uitvinding, die opgeeist wordt. 

(4) Aile Specifikaties moeten beginnen met een titel 
die het onderwerp van de uitvinding voldoende aanwijst. 

(5) Gaat de aanvrage niet vergezeld van een Volledige 
Specifikatie, dan kan dezelve worden ingeleverd binnen negen 
maanden na de datum van de aanvrage; maar als er geen 
Volledige Specifikatie ingediend wordt, dan vervalt de aan
vrage en ligt niet ter publieke inzage open. 

3. lndien het hem blijkt dat de aanvrage en de Volledige 
Specifikatie in hoofdzaak in orde zijn, kan de Registrateur 
een patent-brief verlenen, overeenkomstig het voorgeschreven 
formulier, en zodanige patentbrief wordt vergezeld en gedag
tekend met de datum van de aanvrage. 

4. De Registrateur moet ten patentregister houden, waarin 
worden ingeschreven-

(a) de namen en adressen van personen aan wie een patent 
verleend is· 

(b) bekendmakingen van cessies en overdragingen van pa
tenten, van licenties onder patenten, en van wijzigingcn, 
mtbreidingen en intrtkkingen van patenten; en ' 

(c) biezonderheden \"an zulke andere zaken, betreffende de 
gcldigheid of de eigendom van patenten als de Rcgistra
teur moge nodig achten. 
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5. The provtsions of the Union Act with regard to the 
effect and duration of a patent, the renewal, extension, 
surrender and revocation of patents, the grant of compulsory 
licences, the amendment of Specifications, actions for infringe• 
ment, and the rectification of the register shall, in so fat 
as such provisions are applicable, apply, m uta tis m u • 
t a n d i s , to patents granted under this Proclamation. 

DESIGNS. 

6. {1) Any person claiming to be the proprietor of any 
new or original design not previously used or described in 
any printed publication in the Territory may apply for the 
registration of his design. 

(2) The same design may be registered in more thao 
one class. 

7. The Registrar shall grant a certificate of registration 
of the design when registered. 

8. There shall be kept by the Registrar a register of 
designs wherein shall be entered: 

(a) the names and addresses of proprietors of registered 
designs; 

(b) notifications of assignments and transmissions of 
registered designs; and 

(c) such other particulars as the Registrar may deem necess· 
ary. 

9. The provisions of the Union Act with regard to 
the definition of design, the effect of registration, the 
duration and renewal of Copyright in a design, the assignmen1 
and transmission of designs, the cancellation of the registra• 
tion of a design, the marking of articles, and the rectification 
of the register shall, in so far as such provisions are applicable, 
apply, mutatis m uta n dis, to designs registered under 
this Proclamation. 

TRADE MARKS. 

10. (1) Any person claiming to be the proprietor of a 
trade mark may make application for the registration of his 
trade mark. 

(2) "Trade Mark" shall mean a distinctive mark used 
or proposed to be used upon or in connection with goods 
for the purpose of indicating that they are the goods of 
the proprietor of that trade mark by virtue of manufacture, 
selection, certification, dealing with or offering for sale. 

"Distinctive mark" shall mean a mark which is adapted to 
distinguish or which in fact distinguishes the goods of the 
proprietor of the mark from those of other persons. 

(3) The application must specify the goods or class 
of goods in respect of which the applicant desires the trade 
mark to be registered. 

{4) Separate applications must be made for the registra· 
tion of a trade mark in respect of each class of goods in 
respect of which the trade mark is sought to be registered, 

ll. (I) The Registrar shall issue to the applicant a 
certificate of the registration of the trade mark when registered. 

(2) There shall be kept by the Registrar a register 
wherein shall be entered: 

(a) the names and addresses of the proprietors of re• 
gistered trade marks and particulars of such marks; 

(b) notifications of assignments and transmissions; and 
(c) such particulars of other matters as the Registrar may 

deem necessary. 

12. Any person who claims a prior right to the exclusive 
use of a registered trade mark may, within six months of the 
date of the actual registration of such trade mark, apply to 
the Registrar for the cancellation of such registration, and 
the Registrar may, subject to an appeal to the Court, either 
refuse the application or cancel the registration of the trade 
mark. 

13. The provisions of the Union Act with regard to the 
restrictions on registration, concurrent user, certification marks, 
the duration and renewal of registrations, the assignment and 
transmission of registered trade marks, and the amendmen1 
or the rectification of the register by the Registrar or by 
the Court shall, in sp far as such provisions are applicable, 
apply, m u tat i s m u tan d i s , to trade marks registered 
under this Proclamation. 

COPYRIGHT. 

14. (1) Any person claiming to be the owner of the 
copyright in a work in which copyright subsists under the 
provisions of the Union Act may apply for the registration 
of his copyright in such work. 

(2) Every application for the registration of the copy• 
right in a book must be accompanied by a copy of the whole 
book. 

(3) E\·ery application for the registration of the copy• 
right in an artistic work must be accompanied by a copy ot 
the work or a representation of it. 

15. Upon registration of the copyright, the registration 
shall be notified to the applicant. 

5. De voorzieningen van de Unie Wet met betrekking 
op de werking en duur van een patent, op de vernieuwing, 
verlenging en intrekking van patenten, op de verlening van 
verplichte licenties, de wijziging van Specifikaties, rechts· 
gedingen wegens inbreuk, en de verbetering van het register 
zijn m u t a t i s m u t a n d i s van toepassing op paten ten ver• 
leend overeenkomstig deze Proklamatie, voor zo verre zodanige 
voorzieningen toepasselik zijn. 

11;10DELLEN. 

6. (1) Een ieder die beweert de eigenaar te zijn van 
een nieuw of oorspronkelik model dat niet te voren gebruikt 
is of in eni~e gedrukte publikatie in het Gebied beschreven is, 
kan de regtstratie van zijn model aanvragen. 

(2) Hetzelfde model kan in meer dan een klasse worden 
geregistreerd. 

7. De Registraetur moet, wanneer het model geregistreerd 
Js, een certifikaat van registratie aan de eigenaar van hel 
model afgeven. 

8. De Registrateur moet een register van modellen houden 
waarin worden ingeschreven, 

(a) de namen en adressen van eigenaren van geregistreerde 
modellen; 

(b) bekendmakingen van cessies en overdragingen van ge· 
registreerde mod ellen; en 

(c) zulke andere biezonderheden als de Registrateur moge 
nodig achten. 

9. De voorzieningen van de Unie Wet met betrekking tol 
de definitie van "model", de gevolgen van registratie, de duut 
en hernieuwing van het auteursrecht over een model, de 
cessie of overdraging van modellen, het terugtrekken van de 
registratie van een model, bet merken van goederen en de 
verbetering van het register zijn m u t at i s m u t a n d is van 
toepassing op modellen geregistreerd overeenkomstig deze 
Proklamatie, voor zo verre zodanige voorzieningen toepasselik 
zijn. 

HANDELSMERKEN. 
10. (1) Een ieder die beweert de eigenaar te zijn van 

een handelsmerk kan de registratie van zijn handelsmerk aan• 
vragen. 

(2) "Handelsmerk" betekent een merk dat op of in 
verband met goederen gebruikt wordt, of denkelik gebruikt 
zal worden ter aanduiding, dat het de goederen zijn van de 
eigenaar van dat handelsmerk ten gevolge van vervaardiging, 
uitkiezing, waarmerking, handel met of aanbod ten verkope. 

"Onderscheidend merk" betekent een merk dat geschikt 
is om de goederen van de eigenaar van het merk te onder• 
scheiden van die van andere personen of een merk welk dal 
feitelik doet. 

(3) De aanvrage moct de goederen of klasse van 
goederen aangeven ten aanzien waarvan de aanvrager bet 
handelsmerk wenst te doen registreren. 

(4) Afzonderlike aanvragen moeten worden gedaan voot 
de registratie van een handelsmerk ten aanzien van iedere 
klas van goederen waan·oor de aanvrager bet wenst te doen 
registreren . 

11. (1) De Registrateur moet, wanneer het handelsmerk 
geregistreerd is, een certifikaat van registratie aan de aan• 
vrager afgeven. 

(2) De Registratcur moet een register houden, waarin 
worden ingeschreven-

(a) de namen en adressen van eigenaren en geregistrecrde 
handelsmerken en de biezonderheden van zodanige 
merken; 

(b) bekendmaking van cessies en overdragingen; en 
(c) biezonderheden van zulke andere zaken als de Registra• 

teur moge nodig vinden. 
12. Een ieder die aanspraak maakt op een vroeger rech 

tot het uitsluitend gebruik \'an een geregtstreerd handelsmerk 
kan binnen zes maanden na de datum van het registreren 
van zodanige handelsmerk bij de Registrateur de kansellatie 
van zodanige registratie aanvragen en de Registrateur kan de 
applikatie afwijzen of de registratie van het handelsmerk 
kanselleren, onderworpen aan een appel naar het Hof. 

13. De voorzieningen van de Unie Wet met betrekkin~ 
tot de beperkingen van registratie, gelijktijdig gebruik, certift· 
katie merken, duur en vernieuwing van registraties, cessie en 
overdraging van geregistreerde handelsmerken en wijziging 
of verbetering van het register door de Registrateur of door 
het Hof zijn m uta ti s m uta n dis van toepassing op 
handelsmerken geregistreerd overeenkomstig deze Proklamatie, 
voor zo ,·erre zodanige voorzieningen toepasselik zijn . 

AUTEURSRECHT. 
14. {1) Een ieder die beweert de eigenaar te zijn van 

het autcursrecht op een werk waarop auteursrccht bestaat 
overeenkomstig de voorzieningen van de Unie Wet kan de 
registratie van zijn auteursrecht op zodanige werk aanvragen. 

{2) ledere applikatie voor de registratie van auteurs· 
recht op een hoek moet vergezeld gaan van een exemplaat 
van het gehele hoek. 

(3) ledere applikatie voor de registratie van auteurs· 
recht op een kunstwerk moet vergezeld gaan van cen exemplaar 
van het werk of een afbeelding daarvan. 

15. Bij registratie van auteursrecht moet bekendmakiug 
daarvan aan de aanvrager gegeven worden. 
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16. There shall be kept by the Registrar a register of 
copyright wherein shall be entered: 

(a) the names and addresses of the owners of registered 
copyright; 

(b) notifications of assignments, transmissions and licences; 
and ' 

(c) such other particulars as the Registrar may deem necess• 
ary. 

17. The provisions of the Union Act with regard to 
the definition and duration of copyright, the effect of registra• 
tion, the assignment and transmission of copyright, the grant 
of licences, the jnfringement of copyright, and the rectification 
of the register shall, in so far as such provisions are applicable, 
apply, mutatis mutandis to the copyright in a work 
registered under this Proclamation. 

GENERAL PROVISIONS. 

18. for the purposes of this Proclamation
"Territory" shall mean the Territory of South West 
Africa; 
"Court" shall mean the High Court of South West 
Africa; 
"Union Act" shall mean the Union Patents, Designs, 
Trade Marks and Copyright Act, 1916 (Act No. 9 of 
1916) and any amendment thereof; 
"Patent" shall mean letters-patent for an invention in the 
Territory; 
"Registrar" shall mean the Registrar of Deeds at 
Windhoek. 

19. The Ad.rrtinistrator may prescribe a tariff not in
consistent with trus Proclamation, of the fees which shall be 
payable to the Registrar in respect of any application, registra· 
tion matter, document or work, and may also prescribe forms 
and regulations not inconsistent with this Proclamation which 
are necessary or convenient for giving effect to any of the 
provisions of this Proclamation: Provided that until such tariff, 
forms and regulations are in force, the fees, forms and regu
lations prescribed Jn the Union Act and Rules framed there· 
under, shall, in so far as such fees, forms and regulations 
are applicable, be the prescribed fees, forms and regulations 
for the purposes of this Proclamation. 

20. Any person who is entitled to practise as a patent 
agent under the Union Act shall be entitled to practise as 
such under this Proclamation, and to exercise all the functions 
described in Section 71 of the Union Act. 

21. Any person whose rights are prejudicially affected 
by the registration of a patent, design, trade mark or the 
copyright in a work under this Proclamation may apply to 
the Court for the cancellation of such registration, and the 
Court may refuse the application or cancel the registration 
of the patent, design, trade mark or copyright, as the case 
may be, or make such order as it thinks just. 

22. Any person who is entitled to any rights of the 
nature contemplated by Article 311 of the Treaty of Peace, 
signed at Versailles on the 28th June 1919, may, upon proof 
of his title and without payment of any fees, obtain registra· 
tion of his patent, design, trade mark or copyright, as the 
case may be, under this Proclamation. 

23. So much of any law now in force within the Terri· 
tory as may be repugnant to or inconsistent with the provisions 
of this Proclamation shall be and is hereby repealed. 

24. This Proclamation may be cited for all purposes as 
the "Patents, Designs, Trade Marks and Copyright Procla· 
mation, 1923", and shall come into force and effect on the 
1st day of January, 1924. 

GOD SAVE THE KING. 

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

No. 18 of 1923.) 

GIJS. R. HOFMEYR, 
Administrator. 

UNDER and by virtue of the powers in me vested by 
paragraph (f) of section t w o of the Magistrates' Courts 
Act No. 32 of 1917, of the Union Parliament as applied to 
this Territory by the Administration of Justice Proclamation 
No. 21 of 1919, I do hereby prescribe that the local limits 
of the Periodical Court at Usakos in the district of Karibib 
as defined in the Schedule attached to Proclamation of the 
Administrator of the Protectorate of South West Africa dated 
the 2nd day of September 1920 (No. 41 of 1920) shall be and 
are hereby extended so as to include therein that portion 
of the district of Swakopmund defined in the Schedule attached 
hereto. 

GOD SAVE THE KING. 
Given under my hand and seal at Windhoek this 8th day 

of June, 1923. 
GIJS. R. HOFMEYR, 

Administrator. 
SCHEDULE. 

Portion of the district of Swakopmund to be included in 
the local limits of the Periodical Court at Usakos in the district 
of Karibib. 

16. De Registrateur moet een register van auteursrechten 
houden, waarin \~Orden ingeschreven-

(a) de namen en adressen van de eigenaren van geregis· 
treerde auteursrechten; 

(b) bekendmaking van cessies, overdragingen en licenties; en 
(c) zodanige verdere biezonderheden als de Registrateur 

moge nodig achten. 
17. De voorzieningen van de Unie Wet met betrekking 

tot de beschrijving en duur van auteursrechten, de gevolgen 
van registratie, de cessie en overdragingen van auteursrecht en 
vcrbetering van het register zijn m u t a t i s m u t a n d is van 
toepassing op het auteursrecht op een werk geregistreerd 
overeenkomstig deze Proklamatie, voor zo verre zodanige 
voorzieningen toepasselik zijn. 

ALGEMENE BEPALINGEN. 
18. Voor de doeleinden van deze Proklamatie

betekent "Gebied" het Gebied van Zuidwest Afrika, 
betekent "Hof" het Hooggerechtshof van Zuidwest 
Afrika; 
betekent "Unie Wet" de Unie Wet of Patenten, Model· 
len, Handelsmerken en Auteursrecht, 1916 (Wet No. 9 
van 1916) en enige wijziging daarvan; 
betekent "Patent" een patentbrief \'OOr ecn uitvinding 
in het Gebied; 
betekent "Registrateur" de Registrateur van Akten te 
Windhoek. 

l9. De Administrateur kan een tarief vaststellen van 
fooien, aan de Registrateur betaalbaar ten aanzien van enige 
aanvrage, registratie aangelegenheid, dokument of werk en 
mag ook zodanige formulieren en regulaties voorschrijven1 
niet in tegenstrijd staande met deze Proklamatie, die nodig 
of nuttig zijn tot uitvoering van de voorzieningen van deze 
Proklamatie: Met dien verstande dat totdat zodanige tarief, 
formulieren en regulaties in werking treden, de fooien, formu· 
lieren en regulaties voorgeschreven in de Unie Wet en de 
Regels overeenkomstig dezelve opgetrokken, voor zo verre 
zodanige fooien, formulieren en regulaties toepasselik zijn, 
de voorgeschreven fooien, formulieren en regulaties zijn voot 
de doeleinden van deze Proklamatie. 

20. Een ieder die gerechtigd is als een patentbezorger 
te praktizeren overeenkomstig de Unie Wet is ook gerechtigd 
als zulks te praktizeren overeenkomstig deze Proklamatie 
en kan de funkties uitoefenen welke aangegeven zijn in ar· 
tikel 71 van de Unie Wet. 

21 . Een ieder wieus rechten benadeeld zijn door de regis· 
tratie van een patent, model, handelsmerk of auteursrecht op een 
werk overeenkomstig deze Proklamatie, kan aanzoek doen bij 
het Hof voor de kansellatie van zodanige registratie en het Hof 
kan de applikatie afwijzen of de registratie van het patent, 
model, handelsmerk of auteursrecht, al naar gelang, kansel· 
leren of zodanig vonnis geven als het Hof moge goeddunken. 

22. Een ieder die gerechtigd is op enlge rechten van de 
soort waarvoor voorziening gemaakt is door artikel 311 van 
het Vredesverdrag getekend te Versailles op de 28ste Junie 
1919, kan bij bewijs van zijn eigendomsrecht en zonder be· 
taling van enige fooien, de registratie verkrijgen onder deze 
Proklamatie, van zijn patent, model, handelsmerk of auteurs· 
recht, a! naar gelang. 

23. Aile voorzieningen van enige wet die in dit Gebied 
van kracht is en die in tegenstrijd zijn met de voorzieningen 
van deze Proklamatie worden en zijn hierbij teruggetrokken. 

24. Deze Proklamatie kan voor aile doeleinden aangehaald 
worden als de "Proklamatie of Patenten, Modellen, Handels· 
merken en Auteursrechten, 1923" en treedt in kracht en wer· 
king op de 1ste dag van Januarie, 1924. 

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

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

Administrateur. 

No. 18 van 1923.] 
ONDER en krachtens de macht mij verleend door para

graaf (f) van artikel t wee van de Magistraatshoven Wet 
No. 32 van 1917 van het Unie Parlement, zoals toegepast op 
dit Gebied door de Rechtsbedeling Proklamatie, No. 21 van 
1919, beveel ik hierbij dat de lokale grenzen van het Periodiek 
Hof te Usakos in het Distrikt Karibib, zoals beschreven in de 
Bijlage aangehecht bij Proklamatie van de Administrateur 
van het Protektoraat van Zuidwest Afrika gedateerd de 2de 
dag van September, 1920 (No. 41 van 1920) worden en zijn 
hierbij uitgebreid om in te sluiten dat gedeelte van het distrikt 
Swakopmund hetwelk beschreven is in de hierbij aangehechte 
Bijlage. 

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

Sste dag van Junie, 1923. 
GIJS. R. HOFMEYR, 

BIJLAGE. 
Administrateur. 

Gedeelte van het distrikt Swakopmund zijnde ingesloten 
binnen de lokale grenzen \'an het Periodiek Hof te Usakos 
in het distrikt Karibib. 


