
G 'R 

OFFI"CIAL GAZETTE 
of South Wes-t ftfrica 

Published by ftuthority. 

OFFICIELE KOERANT 
van Zuidwest Rfri~a. 

Uitgegeven op gezag. 
--------------------------

6d. Tuesday, 1st April, 1924 WINDHOEK Dinsdag, I April 1924 No. 131 

PROCJ,AJIATIONS 
BY HIS J-IONOUR OIJSBERT REITZ HOfMEYR, A COM

PANION OF THE MOST DISTINGUISHED ORDER 
OF SAINT MICHAEL AND SAINT GEORGE, AD
MINISTRATOR OF SOUTH WEST AFRICA. 

No. S of 1924.] 

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the 
laws in force in the Territory of South West Africa relating 
to the possession, importation and exportation of, and the 
dealing in, arms and ammunition; 

NOW THEREFORE, under and by \1iiue of the powers 
in me vested, I do hereby proclaim, declarl' ' and make known 
as follows:-

CHAPTER I. 
IMPORT AND EXPORT OF ARMS AND AMMUNITION. 

1. (1) No person shall import into this Territory any 
arm or ammunition without having first obtained in respect 
thereof an import permit signed by the Secretary or by any 
person appointed by him. 

(2) Erery such permit shall be issued free of charge 
and shall be in the prescribed form. 

(3) The Secretary or any pcr,;on appointed by him in 
terms of sub-section (1) hereof may, without reason assigned, 
refuse an application for an import permit; provided that 
every refusal by any person appointed by the Secretary shall 
be reported to him for confirmation or otherwise as he 
may deem fit. 

2. (I) No person shall export from the Territory any 
arm or ammunition without having first obtained in respect 
thereof an export permit in the prescribed form from the 
Secretary or any person appointed by him. 

(2) A temporary export permit may be issued for a 
limited period not exceeding twelve months and the arm 
or ammunition therein described may during the period 
specified on the permit be re-irnported without an import 
permit into the Territory. 

(1) A permit to export any arm or ammunition shall 
not be issued in respect of the Union or of any territory 
or protectorate bordering on the boundaries of the Territory 
without proot first produced that the Government of the 
Union or of that territory or protectorate is prepared to 
allow the importation of such ann or ammunition. 

(4) The Secretary or any person appointed by him 
lllH.ler sub-~cction (I) hereof may, without reason assigned, 
refuse an application for an export permit; provided that 
every refusal by any person appointed by the Secretary shall 
be reported to him for confirmation or otherwise as he may 
lfeem fit. 

3. The Allministrator may, in his discretion, but subject 
to the pro\·isions of any law relating to customs, direct the 
Secretary to issue permits authorising the conveyance across 
the 'ferritory, by through transit, of cannon, arms or am
mnnitioiJ. :-.lo such permit shall he issued unless the Ad· 

PROKLAJIATIE~ 
OOOR ZIJN EXCELLENTIE GIJSBERT REITZ llOFMEYR, 

LID VAN DE MEEST ONDERSCHEIDEI': ORDE VAN 
SINT MICHAEL EN SINT JORIS, ADMINISTRATEUR 
VAN ZUIDWEST AFRIKA. 

No. 8 \'an 1924.] 
NADE.\'\AAL hel wcnselik b de wetten in kracht in h<:t 

Gcbied van Zuidwest Afrika met betrekking tot het bezitten, 
invoeren en uitvoeren van, en het handelen in wapenen en 
ammunitie, samen te vatten en te wijzigen; 

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

HOOFDSTUK I. 
INYOER F.N UJTVOER VAN WAPENEN EN AMMUNITIE. 

1. (1) Niemand mag in dit Gebied enige wapenen of 
ammunitie invoeren zonder voorzien te zijn van een invoer
permit, getekend door de Sekretaris of enige door hem aan
gestelde persoon. 

(2) Het invoerpermit wordt kosteloos en in de voor
geschrcvcn vorm uitgereikt. 

(3) De Sekretaris of een door hem overeenkomstig 
sub-artikel (1) hiervan aan~estelde persoon kan zonder op
gaaf van redenen de applikahe voor een invoerpermit weigeren; 
met dien verstande · dat elke weigering door een door de 
Sekretaris aangestelde persoon aan hem ter bekrachtiging 
of anderszins, naar goeddunken, moet gerapporteerd worden. 

2. (1) Niemand mag uit het Gebied enige wapenen of 
ammunitie uitvoeren zonder vooraf eerst van de Sekretaris 
of van een door hem aangestelde persoon een uitvoerpennit 
in de voorgeschreven vorm te hebben verkregen. 

(2) Een tijdelik uitvoerperrnit kan worden uitgereikt 
voor een beperkte tijd van ten hoogste twaalf maancfen en 
het daarin beschreven wapen of de ammunitie kunnen binnen 
het in het permit vermelde tijdperk weder in het Gebied 
worden ingevoerd zonder een invoerpermit. 

(3) Oeen permit voor de uitvoer van enig wapen of 
enige ammunitie wordt uitgereikt ten aanzien van de Unie 
of van enig grondgebied of protektoraat gelegen aan de 
grenzen van het Gebied zonder dat vooraf bewijs geleverd 
wordt dat de Regering van de Unie of van dat Oebicd of 
Protektoraat be reid is de invoer van zodanig \\a pen of zo
danige ammunitie toe te staan. 

(4) De Sekretaris of enige door hem overeenkomstig 
sub-artikel (1) hiervan aangesteldc persoon kan zonder op
gaaf van repenen de applikatic voor ecn uitvoerpermit wt!ige· 
ren; mits dat elke wei gering door de persoon, welke door de 

ekretaris aangesteld werd, aan hem ter bekrachtiging of 
anderszins, naar zijn goeddunken, rnoet gerapporteerd worden. 

3. De Administrateur kan, naar goeddunken, doch met 
inachtneming van de bepalingen van enige wet met be
trekking tot doeane, dl' Sekretaris gclasten om permitten 
11it te rciken voor de doorvoer door het Gebied van kanonnen, 
wapenen of ammunitie. Oeen zodanig permit wordt uit
crereikt tenzij de Administrateur overtuigd is dat de Regering 
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No. 9 of 192-l.) 

WHEREAS under the provisions of section s i x teen 
of the Nath·e Administration Proclamation 1922 (Proclamation 
No. 11 of 1922) the Administrator is empowered to set aside 
areas as natiYe reserves for the sole use and occupation of 
natives generally or of any race or tribe of natives in particular; 

AND WHEREAS in pursuance of the aforesaid powers 
in him vested the Administrator has been pleased to set 
aside certain areas as native reserves; 

AND WHEREAS it is desirable to make provision for 
the establishment of funds to be expended in promoting 
the interests and welfare of the inhabitants resident in such 
reserves; 

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

1. from and after the taking effect of this Proclamation 
there shall be established by the Administration of South 
West Africa for each native resen·e established under the 
provisions of the Native Administration Proclamation 1922 
a separate Administration Fund which shall be designated by 
the name of such native reserve into which shall be paid 
all such revenues accruing to the Administration from such 
resen•e as the Administrator may from time to time determine 
and, upon the adoption of a resolution to that end by a • 
majorit} of the adult males resident or pos essing substantial 
interests in such reserve at a representative meeting convened 
for that purpose after adequatt notice at the instance of the 
magistrate of the district, any moneys specifically donated to 
such fund and any moneys due to such residents and inter
ested persons aforesaid from any other source. 

2. Subject to the approval ot the Administrator the 
a111ount of e\·ery such fund shall be appropriated to and 
expended by the Administration of South West Africa upon 
:~ny of the following services:-

(1) The advancement of scholastic, agricultural and in· 
dustrial tuition or demonstration; 

(2) 1\1\easure for the improvement of the breed of live
stock; 

(J) Measures for the prevention or eradication of disease 
in livestock; 

(I) The construction and maintenance of roads, fen ces, dams 
and Irrigation works generally; 

(5) The establishment and maintenance of hospitals; 

(6) 

(7) 

The pre,·ention or abatement of any nuisance; 

Generally any object which in the opinion of 
Administrator is in the interests and welfare of 
inhabitants domiciled in any such resen·e. 

I he 
the 

3. Proper accounts shall be kept by the Accountwg 
Officer of South West Africa of all receipts and expenditure 
in connection with the several Funds established under 
section o n e hereof, and such accounts shall be subject to 
audit by the Controller and Auditor General of the Union . 

4. It shall be lawful for the Administrator to appoint a 
board for each reserve consisting of the magistrate of the 
district or the superintendent of the reserve who shall be 
ex o f f i c i o the chairman thereof, the duly appointed head
man or headmen of the reserve and not more than six 
adult native males domiciled or possessing substantial inter
ests in such reserre who shall be elected by the adult 
native males resident or possessing substantial interests therein 
at a representatin meeting convened after adequate notice 
at the instance of the magistrate or superintendent for the 
purposr of assisting and making suggestions in regard to 
the administration of the fund established under section 
one hereof. 

5. A general meeting of the residents of a native reserve 
in respect of which a Fund has been established under the 
provisions of this Proclamation shall be conYened annually 
upon a date to be fixed by the magistrate of the district in 
which such resen·e is situate at which meeting the magistrate 
of the district or some suitable person thereto deputed by 
him shaTI render an account of the administration of the 
fund for the preceding twelve calendar months and invite 
suggestions for the better carrying out of the objects and 
purpose~ of this Proclamation. As soon as may be after 
such meeting the magistrate shall furnish a report to the 
Secretary for South West Africa upon the general condition 
of the nati,·es \\ ithin such reserve with special reference to 
agricultural, industrial and educational progress made by the 
people during the preceding tweh·e calendar months and 
embodying such suggestions, if any, in regard to the ad
ministration of the Fund as rna r ha\'e been put forward at 
such meeting. -

No. 9 van 1924.] 

NADEMAAL de Admiuistrateur onder de voorzieningen 
van Artikel z e s tie n van de Naturelle Administratie 
Proklamatie 1922 (Proklamatie No. 11 van 1922) ge· 
machtigd is streken als naturelle reservaten voor het aileen· 
like gebruik en bewoning van naturellen in het algemeen of 
van enig ras of enige stam van naturellen in het biezonder 
af the zonderen; 

EN NADEMAAL het de Administrateur behaagd heeft 
ingevolge \ oornoemde aan hem verleende macht zekere streken 
als naturelle reservaten af te zonderen; 

EN NADEMAAL het wenselik is voorziening te maken 
voor het stichten \"an fondsen te worden besteed voor de 
vcrdering van de belangen en het welzijn van de inwoners 
woonachtig in zodanige reservaten; • 

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

1. Vanaf en na het iukrachttreden van deze Proklamatie 
wordt door de Administratie \'an Zuidwest Afrika, voor elk 
naturelle reservaat opgericht onder de voorzieningen van 
de Naturelle Administratie Proklamatie 1922 een afzonderlik 
administratiefonds gesticht, hetwelk onder de naam van zo
danig naturelle reservaat aangeduid wordt, en waarin aile 
zodanige inkomsten welke voor de Administratie uit dat 
reservaat mogen voortspruiten, zoals de Administrateur van 
tijd tot tijd mag bepalen, gestort worden, alsook bij aan· 
neming yan een besluit te dien einde door een meerderheid 
van de Yolwasseu manncn woonachtig of wezenlike belangen 
hebbende in zodanig reservaat, op cen vertegenwoordigende 
vergadering na Yoldoende kennisgeving op last van de magis· 
traat van het distrikt Yoor dit doei bijeengeroepen, enige gelden 
welke biezonderlik aan zodanig fonds geschonken zijn en 
enigr gelden welkc uit enige andere bron aan zodanige voor· 
noemde bewoners en belanghebbeude personen betaalbaar 
zijn. 

2. Onderworpen aan de goedkeuring van de Adminis· 
trateur wordt het bedrag \an elk zodanig fonds door de 
Administratie van Zuidwest Afrika toegeeigend en uitge· 
geven voor enige \·an de volgcnde diensten: 

(1) Het \·orderen \an school-op,·oeding, laudbouwkundig en 
industrieel onderwijs of demonstratie; 

(2) Maatregelen \·oor bet \·erbeteren van de veesoorten; 
(3) Maatregelen \·oor het \ erhinderen of uitr;>eien van 

veeziekten; 
(.t) Het maken en instandhouden van wegen, omheiningen, 

dammen en besproeiingswerken in het algemeen; 
(5) Het oprichten en onderhouden van hospitalen; 
(6) Het verhinderen of \ erminderen van enige on~rlast; 
(7) In het algemeen enig doe[ hetwelk naar de mening 

van de Admini trateur in het belang is en tot de wei· 
vaart strekt van de inwoners woonachtig in enig zo· 
danig reservaat. 

3. Behoorlike rekeningen moeten door de Rekenplichtige 
Ambtenaar van Zuidwest Afrika van aile inkomsten en uit· 
gaven in \'erband met de \·erschillenden F ondsen opgericht 
onder artikel e en ,·an deze Proklamatie gehouden worden 
en zodanige rckeningen moeten worden nagezien door de 
Kontroleur- en Anditeur-Oeneraal van de Unie 

4. Het is wettig voor de Administratcur om voor icder 
resen·aat een kommissie aan te stellen, bestaande uit de 
magistraat \an het distrikt of de superintendent ,·an het 
reservaat, die e x off i c i o voorzitter zal zijn, de hehoorlik 
aangestelde hoofdmatt of hoofdmannen van het reservaat 
en niet meer als zes \·olwassen naturellc mannen , '' oonachtig 
of wezenlike belangen hebbende in zodanig reservaat, welke 
door de \'Oiwassen naturelle mannen, woonachtig of wezen· 
like belangen hebbende in hetzelve, gekozen moeten worden 
op een \'ertegenwoordigende vergadering, welke na \'OI
doendr kennisgCYing op last van de magistraat of super
intendent bijeengeroepen is, ten einde hulp te verlenen en 
,·oorstellrn te maken met betrekk,ing tot de administratie 
van het Fonds opgericht onder artikel e en van dcte Pro· 
klamatic. 

5. Een algemene \ crgadering van de bewoners ,·an cen 
naturelle resen·aat ten aanzicn waarvan cen Fonds onder de 
voorzieningen van deze Proklamatie opgericht is, wordt jaar
liks bijeengeroepen op een datum te worden bcpaald door 
de magistraat van het distrikt waarin zodanig reservaat ge
legen is, en op dCie ,·ergadering moet de magistraat van het 
distrikt of een andere geschikte persoon daartoe door herR 
afgevaardigd een verslag van de administratie van het fond~ 
voor de laatstvoorafgaandc twaalf kalendermaanden voor· 
leggen en \·oorstellen itn-orderen voor het betere uitvoeren 
van de strekking en doeleinden van deze Proklamatie, Zo 
spoedig als mogelik na zodanigc \Crgadering moet de magis
traat aan de Sekretaris voor Zuidwest Afrika een vcrslag 
inreiken o\·er de algemene toestand van de naturcllen hinnen 
zodanig resen·aat, met biezondcre betrekking tot de vooruit· 
gang van het volk gedurende de morafgaande twaalf kalender
maanden op het gebied van landbouw, industrie en onderwijs, 
P.n bevattcnde zodanige voorstellen, indien enige, met be
trekking tot de administratie van het Fonds, welke np zo
danigc ,·erg adering mogen , ·oorgelegd geworden zijn. 
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6. (I) Upon adoption of a resolution by a majority 
of the adult native males resident or possessing substantial 
interests in any reserve at a representative meeting of such 
residents and persons convened after adequate notice at the 
instance of !he magistrate of the district it shall be lawful 
for the Administrator to levy an annual rate upon every native 
adult male domiciled in such reserve or upon the owner of 
any stock habitually kept therein if such owner be not resident 
in such reserve. 

I 

(2) The rate shall be of such amount not exceeding 
twenty shillings as the Administrator may from time to 
time determine. 

(3) Notice of such levy shall be given in the Oazett"' 
and in such other manner as the Administrator may direct and 
shall fix the date upon which the rate shall fall due. 

(4) The rate shl!,ll be payable at the office of the 
magistrate of the district or at the office of the sup~rintendent 
of the reserve and shall be paid into the Fund established 
under the provisions of section_ one hereof. 

7. (1) Any native who fails to make or cause to be 
made payment of the rate due by him shall be guilty of 
an offence and liable on conviction to a fine not exceeding 
five pounds or in default of payment to imprisonment for 
a period not exceeding one month; Provided that no native 
shall be liable to be prosecuted as aforesaid until the 
expiration of sixty days from the date upon which, such rate 
became due and payable. The magistrate shall on passing 
sentence also give judgment for the amount of the rate in 
default, which judgment shall thereafter be executable in all 
respects as 1f it were a civil judgment of the magistrate's 
court. 

(2) Every magistrate before whom a conviction takes 
place for contravention of this section shall render to the 
Secretary for South West Africa within one month after 
the conviction a return showing particulars as to the offence 
and the punishment imposed on conviction. 

8. Any native who is in indigent circumstances and ir 
prevented from working by reason of age, infirmity, chronic 
disease or other good cause may be exempted by the magis
trate of the district from payment of the rate imposed under 
section s i x hereof. 

9. This Proclamation may be cited for all purposes as 
the '"Native Reserves Trust Funds Administration Procla· 
mation, 1924". 

GOD SAVE THE KINO. 

Given under my hand and seal at Cape Town on this 
1st day of April, 1924. 

No. 10 of 1924.) 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administrator. 

WHEREAS it is expedient further to amend Proclamation 
of the Administrator of South West Africa dated the fifth 
day of March 1921 providing for a half-holiday for shop 
assistants in this Territory entitled the "Half-Holiday Pro
clamation 1921" (No. 8 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 
Proclamation" means the Half-Holiday Proclamation 1921 
as amended by the Half-Holiday Amendment Proclamation 
1921 and the Half-Holiday Further Amendment Proclamation 
1923. 

2. Section o n e of the principal Proclamation is hereby 
amended by the addition thereto of the following sub
~ection (4) :-

"(4) The Administrator may from time to time by 
notice in the Gazette add to or delete from paragraph 
(b) of sub-section (1) hereof the name of any town 
or village". 

3. This Proclamation shall be read as one with the 
principal Proclamation and may be cited for all purposes as 
the "Half-Holiday Further .Amendment Proclamation 1924". 

GOD SAVE TJ-IE KINO. 

Given under my hand and seal at Cape Town this 
20th day of March, 1924. 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administrat()r. 

. 6. (1) Bij aanneming van een besluit door een meerder
held van volwassen naturelle mannen, woonachtig of wezenlike 
belangen hebbende in enig reservaat, op een vertegenwoordi
gende vergader~ng ~an zodanige bewoners en personen, na 
voldoende kenmsgevmg op last van de magistraat van het 
distrikt bijeengeroepen, is het wettig voor de Administrateur 
om van iedere volwassen naturelle man, woonachtig in zodanig 
reservaat of van de eigenaar van enig vee gewoonlik daarin 
gehouden, wanneer zodanige eigenaar niet in zodanig reservaat 
woonachtig is, een jaarlikse belasting te heffen. 

(2) De belasting zal een zodanig bedrag zijn, twintig 
:;hillinge niet tc hoven gaande, zoals de Administrateur van 
tijd tot tijd moge bepalen. 

(3) Kennisgeving van zodanige heffing geschiedt in 
de Officiele Koerant en ,op zodanige andere wijze als de 
Administrateur moge voorschrijven, waarbij de datum, waarop 
de belasting betaald moet worden, bepaald wordt. 

(4) De belasting is bij het kantoor van de magistraat 
van het distrikt of bij het kantoor van de superintendent 
van het reservaat betaalbaar en wordt in het Fonds, opgericht 
onder de voorzieningen van artikel e en van deze Prokla
matie, gestort. 

7. (1) Enige nature! welke verzuimt de belasting door 
hem verschuldigd te betalen of te Iaten betalen is schuldig 
aan een overtreding en bij schuldigbevinding onderhevig aan 
een boete vijf bond niet te ooven gaande of bij wanbetaling 
aan gevangenisstraf van niet meer als een maand: Met dien 
verstandc dat geen nature! aan vervolging, zoals voornoemd, 
blootgesteld zal zijn tot na afloop van zestig dagen vanaf 
de datum waarop zodanige belasting verschuldigd en be
taalbaar werd. De magistraat moet in zijn uitspraak ook 
vonnis geven \'Oor de betaling van het verschuldigde bedrag 
en dit vonnis zal daarna in aile opzichten voltrekbaar zijn 
als ware het een civiel vonnis van het magistraatshof. 

(2) ledere magistraat voor wie een schuldigbevinding 
wegens overtreding van dit artikel geschiedt moet binnen een 
maand nna schuldigbevinding een bericht aangevende de 
biezonderheden met betrekking tot de overtreding en de 
straf opgelegd bij schuldigbevinding aan de Sekretaris voor 
Zuidwest Afrika inreiken. 

8. Enige nature! die in behoeftige omstandigheden ver· 
keert en wegens ouderdom, ziekelikheid, slepende ziekten of 
enige andere goede redenen verhinderd wordt om te werken, 
mag door de magistraat van het distrikt van betaling van 
de belasting opgelegd onder artikel z e s van deze Prokla
matie vrijgesproken worden. 

9. Deze Proklamatie mag v_oor alle decleinden aangehaald 
worden als de "Naturelle Reservaten-Trustfonds Administratie 
Proklamatie, 1924". 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Oegeven onder mijn hand en zegel te Kaapstad op 
deze lste dag van April, 1924. 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administratenr. 

No. 10 van 1924.) 

NADEMAAL het wenselik is Proklamatie van de Adminis· 
trateur van Zuidwest Afrika, gedateerd de vijfde dag van 
Maart, 1921, met betrekking tot het vasts tell en van een halve 
vrije dag voor winkelbedienden in dit Oebied, genoemd 
de "Halve Vrije Dag Proklamatie 1921" (No. 8 van 1921), 
verder 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 Halve Vrije Dag Proklamatie 1921 
zoals gewijzigd door de Halve Vrije Dag Wijziging Prokla· 
matie 1921 en de Halve Vrije Dag Verdere Wijziging Pro
klamatie 1923. 

2. Artikei e e n van de Hoofdproklamatie wordt hierbij 
gewijzigd door het bijvoegen daarbij van het volgende sub
artikeJ (4) :-

"(4) De Administrateur kan van tijd tot tijd door 
kennisgeving in de Officiele Koerant de naam van enige 
stad of enig dorp bijvoegen bij of wegnemen van 
paragraaf (h) van sub-artikel (1) van deze Proklamatie". 

3. Deze Proklamatie moet als .een gelezen worden met 
de Hoofdproklamatie en kan voor aile doeleinden aangehaald 
worden als de "Halve Vrije Dag Verdere Wijzigingsprokla
matie 1924". 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Ocgeven onder mijn hau<.l en zegel te Kaapstad op 
deze 20stc dag van Maart, 1924. 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administrateur. 


