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PROCL,\.B.I\'l'IONS 
E'l' HIS J:IONOUR OljSBERT REITZ HOF MEYH., A COM

PANION OF THE MOS f DISTINGUISHED ORDER 
OF SAINT ,''1'\ICHAEL ;\ND SAINT GEORGE, AD
MINISTRATOR OF SOUTH WEST AFRICA. 

No. 26 of 1925.} 

WHEREAS it is expedient to alter the local limits 
within which the Periodical Court established at Tsumeb 
in the District of Grootfontein by Proclamation of the Ad
ministrator bearing date the 24th January 1920, (No. 10 of 
1Q20), shall have jurisdiction; 

NOW THEREFORE, under and by virtue of the powers 
in me vested by sub-section (1) of section nine of the 
Administration of Justice Proclamation, 1919, (No. 21 of 
1919}, I do hereby proclaim, declare and make known as 
iollows: -

Proclamation of the Administrator bearing date the 24th 
January, 1920, (No. 10 of 1920), is hereby amended by 
ihe deletion of the schedule thereto and the substitution there· 
for of the following new schedule:-

SCHEDULE. 

"Local limits within which the Periodical Court at Tsumeb 
shan have jurisdiction. 

That portion of the Magisterial District of Orootfontein 
romprised within the following boundaries:-

From the north-western point of inter-section of the 
Orootfontein District boundary with the northern boundary 
of the Protectorate eastwards along the Protectorate boundary 
to its point of intersection with the 18th degree of longitude 
east of Greenwich, thence southwards along the said 18th 
degree of longitude to its point of intersection with the 
northern boundary of the farm Tsintsabis No. 298 thence 
afong the boundaries of and including the farms " 

Tsintsabis 
Gorooab West 
Oorooab East 

No. 298 
" 295 
" 294 

io the south-western beacon of the last-mentioned farm, thence 
jn a straight .line to the north-eastern beacon of the farm• 
Cork N"o. 696, thence generally southwards and westwards 
.along the boundaries of and including the farms 

PROKLAMATIES 
DOOR ZIJN EXCELLENTIE OIJSBERT REITZ HOFMEYR. 

LID VAN DE MEEST ONDERSCHEIDEN ORDE VAN 
SINT MICHIEL EN SINT ]ORIS, ADMINJSTRATEUR 
VAN ZUIDWEST AFRIKA. 

No. 26 van 1925.J 

NADEMAAL het wenselik is de piaatselike grenzen te 
veranderen, binnen welke bet Periodieke Hof, opgericht te 
Tsumeb in het distrikt van Grootfontein door Proklamatie van 
de Administrateur, gedateerd de 24ste Januarie 1920 (No. 10 
van 1920) rechtsmacht hebben zal; 

ZO IS HET, dat ik, onder en krachte11s <Ie macht mij •ver· 
leend door sub-artikel (I) van Artikei neg e u van de Rechts
bedeling Proklamatie 1919 (No. 21 van 1919), hierbiJ pro
klameer, verklaar en bekend maak, als volgt :-

Proklamatie van de Administrateur, gedateerd de 24ste 
Januarie 1920 (No. 10 van 1920), wordt hierbij gewijzigd door 
weglating van de Bijlage daarvan en door vervanging van 
dezelve door volgende nieuwe Bijlage:-

BIJLAGE. 

"Plaatselike grenzen binnen welke bet Periodieke Hof te • 
Tsumeb rechtsmacht hebben zal. 

Oat' gedeelte van bet Magistraatsdistrikt van Orootfontein 
ingesloten binnen de volgende grenzen :-

Vanaf de noordwestelike ontmoetingspunt van de Groot
fontein distriktsgrens en de noordelike grens van het Oebied 
oostwaarts langs de Oebiedsgrens tot haar ontJIIoetingspunt 
met de 18de Iengte _graad oostelik van Greenwich, van daar 
zuidwaarts Iangs genoemde 18de lengte graad tot zijn ont· 
moetingspunt met de noordelike grens van de plaats Tsintsabis 
No. 298, van daar 111-ngs de grenzen van en insluitende de 
pTaatsen-

Tsintsabis 
Oorooab West 
Gorooab Oost 

No. 298 
" 295 
" 294 

naar de zuidwestelike baken van de Iaatstgenoemde pfaats, 
van daar in een rechte lijn paar de noordoostelike baleen 
van de plaats Cork No. 696, van daar afgemeen zuidwaafb:l 
en westwaarts langs de grenzen van en insluitende de 
plaatsen-
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Given under my hand and seal at Windhoek this 
20th day of No\'ember, 1925. 

No. 28 of 1925.j 

OIJS. R. HOFMEYR, 

Administrator. 

WHEREAS it is expedient further to amend Proclamation 
of the Administrator dated the 1st day of December 1921 
entitled the Fencing Proclamation 1921; 

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

!. In this Proclamation the expressiOn ''the principal' 
Proclamation'· means the Fencing Proclamation 1921, (Procfa
mation No. 57 of 1921), as amended by the Fencing Procfa
mation Amendment Proclamation 1923, (Proclamation No. 13 
of 1923), and the Fencing Proclamation Amendment Procla
mation 1925, (Proclamation No. 18 of 1925). 

2. Section two of the principal Proclamation is hereby 
amended by the insertion immediatefy before the word "these" 
:where that word last occurs in the definition of "dividing 
fence" of the words "if hard-wood droppers arc used". 

3. This Proclamation 
principal Proclamation and 
the "Fencing Proclamation 
1925". 

shall be read as one with the 
may be cited for all purposes as 
Further Amendment Proclamation .. 

GOD SAVE THE KING. 

Gi\'en under my hand and seal at Windhoek this 
20th day of No\·ember, 1925. 

• ~o. 29 of 1925.J 

OIJS. R. HOFMEYR, 

Administrator. 

WHEREAS it is expedtcnt to amend the law relating to 
the licensing of trades, occupations and callings in this 
Territory; 

,,OW THERE FORE, 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 Licences Proclamation 1921. 

2. The principal Proclamation is hereby amended by the 
deletion from Section one of the First Schedule thereto 
under the heading of "Dealer'' of the word "three" 'and 
the substitution therefor of the word "two". 

~. This Proclamation shall be read as one with the 
principal Proclamation and may be cited for all purposes as 
the "Licences Proclamation Amendment Proclamation 1925", 
and shall take effect on the first day of January, 1926. 

GOD SAVE THE KING. 

Given under my hand and seal at Windh~ek, this 21s1 
day of November, 1925. 

OIJS. R. HOFMEYR, 

Administrator. 

Gegeven onder mijn hand en zegel te Windhoek op 
deze 20ste dag ,·an !'1;0\·ember, 1925. 

No. 28 van !925.J 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administrateur. 

NADEMAAL het wenselik is de Proklamatie van de Ad
ministrateur, gedateerd de lste dag van Desember 1921 en 
de Omheinings Proklamatie 1921 genoemd, verder te wijzigen; 

ZO IS HET, dat ik, onder en krachtens de macht miJ 
verleend, h1erbi] proklameer, verklaar en bekend maak als 
volgt:-

1. In deze Proklamatie bdekent de uitdrukking "de 
hoofd-proklamatie" de Omheinings Proklamatie 1921 (Pro
klamatie No. 57 van 1921), zoals gcwijzigd door de Om
heinings Wijzigings-Proklamatie 1923 (Proklamatie No. 13 
van 1923), en de Omheinings Proklamatie Wijzigings-Pro
klamatie 192':> (Proklamatie No. 18 \'an 1925). 

2. Artikel t \\. t: c van de hoofd-proklamatie wordt hier
bij gewijzigd door het invoegen onmiddellik v6or het woord 
"deze", waar dat woord voor het laatst in de omschrijving 
van 'tussenheining' voorkomt, van de woorden "indien hard
bout afleiders gebruikt worden moeten", en door het weg
laten \an het woord "moeten", dat voorkomt onmiddellik 
na bovengenoemd woord "deze". 

3. Dezc Proklamatie zai als cen uitmakende gelezen 
worden met de hoofd-proklamatie en kan voor aile doeleinden 
aangehaald worden ais de "Omheinings Prokfamatie Verdere 
Wijzigings-Proklamatie 1925''. 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Gegeven onder mijn hand en zegel te Windhoek op 
dezc 20ste dag van November, 1925. 

No. 29 van 1925.} 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administrateur . 

NADEMAAL het wenselik is de wet met betrekking tot 
het licentieeren van beroepen, bezigheden en handeldrijven 
in dit Gebied te wijzigen; 

ZO IS HET, dat ik, onder en krachtens de macht mij 
verleend, hierbij proklameer, verklaar en bekend maak al11 
volgt: -

I. In deze Proklamatie betekent de uitdrukking "de 
hoofd~proklamatie" de Licentie Proklamatie 1921. 

2. De hoofd-proklamatie wordt hierbij O'ewijzigd door 
het uitlaten uit Artikel e en van de Eerste Bij{age daarva.Ii 
onder het hoofd "Handelaar" van het woord "drie'· en 
door het ven·angen daarvan door het woord "twee". 

3. Deze Proklamatie moet als een ultmakende met dt> 
hoofd-proklamatie gelezen worden, en kan voor aile doelein
den aangehaald worden als de "Licentie Proklamatie Wijzi· 
gings-Prokfamatie 1925" en zal op de eerste cfag van januarie 
1926 in werking treden. 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Gegeven onder mijn hand en zegel te Windhoek op 
deze 21ste dag van November, 1925. 

GIJS. R. HOFMEYR, 
Administrateur. 


