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PROCLAM . .\. TIONS. 

BY HIS HONOUR GIJSBERT REITZ HOFMEYR, A 
COMPANION OF THE MOST DISTINGUISHED 
ORDER OF SAINT MICHAEL AND SAINT GE· 
ORGE, ADMINISTRATOR Of SOUTH-WEST
AFRICA. 

No. 25 of 1921.] 
WHEREAS it is expedient to introduce a law in 

this Territory relating to the appointment, powers, 
duties and jurisdiction of resident and special justices 
of the Peace.· · 

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

1. (1) The Administrator may appoint persons to 
hold, du~ing his pleasure the office of special 
justice of the Peace for such area and to 
hold a court at such place or places as may 
be from time to time fixed by notice in the 
Gazette. 

(2) A special justice of the Peace so appointed 
shall not be absent from the area for which 
he holds office unless he first obtains the 
consent of the Secretary for South-West Africa. 

(3) 'ifhe Administrator may appoint a fit and 
proper person to act as special justice of. the 
Peace during the absence or incapacity through 
sickness or any other cause whatever of a 
special justice of the Peace. 

2. (1) t:very speci:.l justice of the Peace shall 
(a) withrn the area for which he holds office 
- _hold a court for the exercise of the juris

diction conferred upon such court by this 
Proclamaiion, 

PROKLAMATIES. 
DOOR ZIJN HOOG EDEL GESTRENGE GIJSBERT 

REITZ HOFMEYR, EEN_ LID VAN DE MEEST 
ONDERSCHEIDEN ORDE VAN SINT MICHAEL 
EN SINT GEORGE, ADMINISTRATEUR VAN 
ZUID-WEST AFRIKA. 

No. 25 van 1921.] 
NADEMAAL het wenselik is een wet te intro· 

duceren in dit Grondgebied betrekking hebbende op 
de aanstelling, machten, plichten en jurisdictie van resi
dent en speciale Vrederechters; 

ZO IS HET dat ik onder en krachtens de mach1 
mij verleend hiermede proklameer, verklaar en bekend 
maak als volgt :-

1. (l) De Administrateur kan person en aanstellen 
om tijdelik de betrekking van speciale Vrede· 
rechter waar te nemen in zulke wijk en ·Hof
zitting te houden op zulke plek en plekken 
als van tijd tot tijd door kennisgeving in d~ 
Officiele Koerant zal worden vastgesteld. 

(2) Een speciale Vrederechter, zo~angesteld, mag 
niet uit zijn wijk, waarvoor hij is aangesteld, 
afwezig zijn, tenzij hij eerst de toestemming 
daarvoor verkrijgt van de Sekretaris voo1 
Zuid-West Afrika. 

(3) De Administrateur kan een geschikt en be
hoorlik persoon aanstellen als waarnemend 
speciale Vrederechter gedurende de afwezig· 
heid of onbekwaamheid door ziekte of voor 
enige andere reden van welken aard ook, 
van een speciale Vrederechter. 

2. (1) ledere speciale Vrederechter zal 
(a) binnen de wijk waarvoor hij ls aange

steld Hofzitting houden voor de uitoefe
ning vari de Jurisdictie die voor zulk Hot 
is vastgesteld in deze Proklamatie; 
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months, or both such fine afid su10h imprisonment, 
in addition to costs and expenses, where such 
are by law allowed. 

2. Assault, where no dangerous wound is given and 
no dangerous weapon is used. 

3. Theft of any nature (other than stock theft) where 
the value of the property stolen does not exceed 
five pounds. · 

4. Receiving stolen property (other than stolen stock) 
not Exceeditng five pounds in value, knowing it to 
have been stolen. 

5. Malicious injury to property where 'the value of 
the property injured did not before the injury 
exceed five pounds. 

6. Contravention of any by-laws or regulations made 
for or by any Municipality, Municipal Council, 
Town Council, District Council, Health Committee 
or other similar authority. 

7. Contravention of any provision of or regulation 
made under any law relating to:-

(a) pounds; 
(b) the prevention and supression of vagrancy; 
(c) passes; 
(d) Sunday observances; 
(e) the preservation of game, wild birds or fish; 
(f) the registration, control or taxation of dogs; 
(g) the prohibition of drunkenness in a public 

place; 
(h) squatting; 
( i ) grass burning or veld fires; 
(j ) eradication of noxious weeds; 
(k) the prevention of animal diseases; 
( 1 ) the prevention of cruelty to animals; 
(m) the protection of forests, trees, flowers or 

other vegetation; 
- (n) the prevention of infectious or contagious 

disease. 

8. An attempt to commit any of the above offences 
or being accessory to the commission thereof. 

No. 26 of 1921.) 

WHEREAS it is desirable to regulate the rate 
of interest charged upon loans of money in this Terri

~ tory; 

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

1. The provisions of this Proclamation shaH apply 
to every transaction which, whatever its form may 
be, is substantiaHy one of money-lending, but they 
shall not apply to 

(a) Any pawnbroker in respect · of business carried 
on by him in accordance with the provisions 
of the laws for the time being in force in 
relation to pawnbrokers; 

(b) Bon a-fide bottomry or respondentia bonds; 
(c) MercantiLe transactions between commercial 

men. 

2. In this Proclamation the following words shaH 
bear the .interpretation herein stated: 

The word "person" shall include a Firm 
or other association of individuals and a cor
porate body. 

The word "interest" shall include any 
charges for discount, commission, expenses, 
inquiries, fines, foregift, bonus, renewals and 
any oTher charges not being taxa·ble con
veyancing charges or revenue charges. It 

vangenisstraf voor een tijdperk van drie maanden 
of boete en gevangenisstraf niet te hoven gaat, 
en daarenboven kosten en uitgaven, waar dezelve 
bij wet opgelegd kunnen worden. 

2. Aanranding, wanneer geen gevaarlike wond ver
oorzaakt en geen gevaarlik wapen gebruikt is. 

3. Diefstal van eenige soort (echter geen veediefstal) 
wanneer de waarde van het gestolene goed vijf 
pond niet overtreft. 

4. Ontvangen van gestolen goed (geen gestolen vee) 
de waarde van vijf pond niet te hoven gaande, 
wetende dat het gestolen is. 

5. Schade met kwaadaardig opzet aan eigendom toe
gebracht waar de waarde van het eigendom v66r 
de schade vijf pond niet te hoven ging. 

6. Overtreding van Jokale wetten of regulaties ge
maakt voor of door eenige Municipaliteit, Muni
cipale Raad, Stadsraad, Distriktsraad, Oezondheids
komite of andere dergelike authoriteit. 

7. Overtreding van een of andere voorziening van 
of regulatie gemaakt onder eenige wet betrekking 
hebbende op: · 
(a) schutten; 
(b) beletting en onderdrukking van landlooperij; 
(c) pass en; 
(d) observeeren van de Zondag; 
(e) bescherming van wild, wilde vogels of vis; 
( f ) het registreeren van, de kontrole of de be-

lasting op honden; 
(g) verbod van dronkenschap in een publieke plek; 
(h) Plakken; 
( i ) gras of veldbranden; 
( j ) uitroeiing van schadelik onkruid; 
( k) voorkoming van diereziekten; 
(I ) voorkomen van wreedheid tegen dieren; 
(m) bescherming van bossen, boomen, bloemen 

of andere plantengroei; 
( n) voorkoming van aanstekelike of besmettelike 

ziekte. 
8. Een poging om eenige der voornoemde overtre

dingen te begaan of daaraan te helpen. 

No. 26 van 1921.] 
NADEMAAL het wenselik is de rentekoers op 

geldleningen in dit gebied te wijzigen; 
ZOO IS H ET, dat ik onder en krachtens de 

macht mij verleend, hierbij proklameer, verklaar en 
bekendmaak, als volgt :-

1. De voorzieningen van deze Proklamatie zuHen be
trekking hebben op enige handeling van welke 
aard ook, die wezenlik een geldening uitmaakt, 
maar zullen geen betrekking hebben op 
(a) enige pandjeshuishouder, ten opzichte v1,1n de 

zaken door hem gedreven overeenkomstig de 
voorzieningen van alle wetten welke in tijd 
van kracht zijn zoverr'e zij betrekking hebben 
tot pandjeshuishouders; 

(b) Bon a fide bodemerij of verbanden op 
scheepsladingen; 

(c) handelstransakties tussen bezigheidslieden. 
2. In deze Proklamatie hebben de volgende woorden 

de genoemde betekenis. 
Het woord "persoon" zal insluiten een firma 

of andere verbinding van individu's of een rechts
persoon. 

Het woord "renten" zal insluiten enige be
rekening voor korting, kommissie, onkosten, na
vragen, geldboete, bonus, vernieuwing of enige 
andere kosten niet zijnde takseerde .transport
kosten of belastingsfooien. Het zal ook insluiten 
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shall also include any valuable consideration 
for a loan of money, whether such conside
ration be in cash, in goods, in kind or in 
any o ther form whatsoever. 

3. In every negotiable instrument, and in every con
tract, agreement or other transaction in writing 
for the loan of money executed or entered into 
after the taking effect of this Proclamation, there 
shall be separately and distinctly set forth upon 
the document the capital sum actually lent or 
advanced, the rate of interest promised or paid 
in respect of such loan and the period of the 
loan. Where, by way of interest, consideration 
other than cash is given in any such transaction 
as aforesaid, the nature and value of such con
sideration shall be clearly expressed on the docu
ment. The provisions of this section shall apply 
to renewals of any loan, but they shall not apply 
to the instruments commonly known as covering 
bonds nor to the legitimate operations of any 
registered friendly Society or bon a f i d e Buil
ding Society. 

4. Where a claim is made in any Court of Law, 
upon a written document executed after the taking 
effect of this Proclamation, for the recovery of 
a loan or for interest on a loan, the Court may 
in the exercise of its discretion refuse judgment 
upon such document if it do not contain the parti
culars specified in the last preceding section hereof. 

5. Notwithstanding any law to the contrary, no per
son shall, after the taking effect of this Procla
mation, stipulate for, allow or exact in any nego
tiable instrument or in any contract or agreement 
whether oral or in writing concerning a loan of 

. money a rate of interest greater than 

(a) 20 per cent. per annum where the total amount 

(b) 

· of money lent by one person to another within 
any period of three months does not in the 
aggregate exceed £ 10; 

15 per cent. per annum where the total amouP.t 
lent as aforesaid does not exceed £ 20; 

(c) 12 per cent. per annum on any loan exceeding 
£20; 

and every person who contravenes the provisions 
of this section shall be liable, upon conviction, to 
a fine not exceeding£ 100 or, in default of payment, 
to imprisonment with or without hard labour for 
a term not exceeding one year, or to both such 
fine and imprisonment. 

6. No person shall after the taking effect of this 
Proclamation stipulate for, allow or exact as a 
charge or reward for endorsing a promissory note 
or other negotiable document or for giving any 
guarantee in respect of such document, a rate which, 
taken together with the interest and other .charges 
involved in discounting such document, will make 
up in all more than fifteen per cent, per annum 
upon the amount of principal stated in such docu
ment and every person contravening the provisions 
of this section shall be liaple, upon conviction, 
to the· penalties prescribed in section five of this 
Proclamation. 

7. If any person by any false, misleading or deceptive 
statement, representation or promise, or by any 
dishonest concealment of material facts, induces 
or attempts to induce any person to borrow money 
or to agree to the terms on which money is 
borrowed or is to be borrowed, he shall be liable, 
upon conviction, to the penalties prescribed in 
section five hereof. 

konsideratie· van waarde tegen een geldlening, 
wa:ar zulke konsideratie de vorm neemt van kon
tant, goederen, in natura of hetzij enige andere 
vorm. 

3. Op elk verhandelbaar dokument, op elk kontrakt. 
overeenkomst of andere schriftelike leningstrans
aktie welke na het inwerking treden van deze 
Proklamatie afgesloten of uitgevoerd wordt, moet 
op het dokument afzonderlik en duidelik aange
toond worden het bedrag van het werkelik ge
leend of voorgeschoten kapitaal, de beloofde of 
betaalde renteko ers in verband met zodanige le
ning en de duur van de lening. Waar andere 
konsideratie dan kontant bij wijze van renten in 
zodanige handeling gegeven wordt, moet de g,e
aardheid en de waarde van zulke konsideratie op 
het dokument duidelik aangegeven worden. De 
voorzieningen van dit artikel zullen van toepassing 
zijn op enige geldlening, maar zullen niet van 
toepassing zijn op de instrumenten gewoonlik be
kend als verbanden voor toekomstige voorschotten 
of op de wettige ondernemingen van enige Ver
eniging van Hulpbetoon of b o n a fide Bouw
vereniging. 

4. W aar in enig hof na het in werking treden van 
deze Proklamatie een vordering op een dokument 
gemaakt wordt, voor het intrekken van een lening 
of van de renten van een lening kan het hof naar 
zijn goeddunken vonnis op zodanig dokument wei
geren indien daarop niet aile in voorgaand artikel 
voorgeschreven biezonderheden vermeld zijn. 

5. Niettegenstaande enige wet hiermede tegenstrijdig 
mag niemand na het in werking treden van deze 
Proklamatie op enig instrument of in enig schrif
telik of mondeling kontrakt of overeenkomst, be
trekking hebbende op een geldlenig een hogere 
rentekoers stipuleren, toelaten of eisen, dan 
(a) 20 per cent per jaar waar het geheel bedrag 

door een persoon aan een ander geleend, 
binnen een tijdperk van drie maanden ge
leend £ 1 0 ni et te hoven gaa t. 

(b) 15 per cent per jaar waar het v66rmeld ge
leencl totaalbeclrag £ 20 niet te boven gaat. 

(c) 12 per cent per jaar or enige lening £20 
niet te boven gaande; en enige persoon zal 
bij overtreding van de voorzieningen van dit _ 
artikel, zo schuldig bevonden, onderhevig zijn r . 
aan een geldstraf £ 100 niet te boven gaande, 
of in geval van wanbetaling, aan gevangenis
straf met of zoncler harde arbeid voor een 
tijdperk een jaar niet te bovengaande, of aan 
zulke geld €n gevangenisstraf. 

6. Niemand mag na het in werking treden van deze 
Pwklamatie voor het endosseren van een pro
messe of ander verhanclelbaar stuk of voor het 
borgstaan ten opzichte van zulk stuk, als tooi 
of beloning een koers stipuleren, toelaten of eis en, 
welke gezamenlik met de bij het diskonteren van 
zulk stuk betrokken renten en andere kosten meer 
als vijftien percent per jaar van hct bedrag van 
het in zulk stuk genoemd kapitaal uitmaakt, en 
een ieder die de voorzieningen ' van dit artikel, 
overtreedt is bij schuldigbevinding onderhevig aan 
de in artikel vijf van deze Proklamatie vastgestelde 
straffen. 

7. In geval iemand door een valse, misleidende of 
bedriegelike mededeling, voorstelling of belofte te 
maken, of door enige oneerlike verduistering van 
belangrijke feiten, een persoon beweegt of tracht 
te bewegen geld te lenen, of met de voorwaarden 
overeen te stemmen onder welke geld geleend is 
of zal worden, is bij schuldigbevinding onderhevig 
aan de in artikel vijf van deze Proklamatie vast
gestelde straffen. 
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8. The Magistrate of the district within which any 
offence against the provisions of this Proclamation 
may be committed shall have jurisdiction to im
pose the penalty provided in respect of such offence. 

9. In any suit, action or other proceeding concerning 
a loan of money made after the taking effect ot 
this Proclamation, wherein it is alleged, or wherein 
it shall appear, that the amount of interest pro
mised, paid or claimed exceeds the rate allowed 
by this Proclamation, the Court shall reopen the 
transaction and take an account betweep the parties 
and may, notwithstanding any statement or settle
ment of account, or any contract purporting to 
close previous dealings and create a new obli
gation, reopen any account already taken between 
the parties, and shall relieve the person under 
obligation to pay from payment of any sum in 
excess of the said rate of interest; and, if any 
such excess has been paid, or allowed in account 
by the debtor, may order the creditor to repay 
it and may set aside, either wholly or in part, 
or revise, or alter any security given in respect of 
the transaction; provided that no final payment 
or settlement shall, by reason of excessive interest 
being charged, be disturbed or reopened after 
a period of two years from the date of such 
final payment or settlement. 

10. Any Court in which proceedings might be taken 
for the recovery of money lent shall have and 
may, at the instance of the borrower or surety, 
or other person liable, exercise the like powers 
as may be exercised under the last preceding 
section hereof, and the Court shall have power, 
notwithstanding any provision or agreement to 
the contrary, to entertain any application under 
this Proclamation by the borrower or surety or 
other person liable, notwithstanding that the time 
for repayment of the loan or any instalment thereof, 
may not have arrived. 

11. On any application relating to the admission or 
amount of · a proof of debt in any insolvency pro
ceedings, the Master of the High Court or the Ma
gistrate may exercise the like powers as may be 
exercised under section nine of this Proclamation 
when proceedings are taken for the recovery of 
money. 

12. The bon a f i d e holder for value, before ma
turity, of any negotiable instrument discounted by 
a preceding holder at a rate of interest exceeding 
that authorised by this Proclamation may never
theless recover the amount thereof, but the party 
from whom it is recovered may reclaim from such 
preceding holder any amount paid thereon for 
interest in excess of the amount allowed by this 
Proclamation. 

13. The principal of any sum of money lent, due 
and payable before the date of the taking effect 
?f this Proclamation, in virtue cif any negotiable 
mstrument or of any contract, or agreement entered 
into in respect of 'money lent, shall not, from and 
after the said date, bear a rate of interest greater 
than fifteen per cent. per annum on loans ex
ceeding ten pounds and twenty per cent. per annum 
on loans below 'ten pounds for a period of one 
year after the taking effect of this Proclamation 
a.fter which date the interest specified in sectio~ 
five. shall apply and any person contravening this 
sechon shall be liable upon conviction to the 
penalties prescribed in section five of this Procla
mation. 

8. De Magistraat van het distrikt waar enig misdrijf 
tegen de voorzieningen van deze Proklamatie ge
pleegd word zal rechtsmacht hebben de vastge
stelde straffen voor zulk misdrijf op te leggen. 

9. In enige vordering, zaak . of ander proces betrek
king hebbende op een geldlening na het in werking 
treden van deze Proklamatie gemaakt, waarin het 
beweerd wwdt, of waaruit het blijkt, dat het 
beloofde, betaalde of gevorderde rentebedrag de 
in deze Proklamatie bewilligde koers te hoven 
gaat, moet het hof de handeling heropenen en 
verslag van de partijen eisen, en, niettegenstaande 
enig verslag of vereffening van de rekening, of 
enig kontrakt welk blijkt de vorige handeling af 
te sluiten en een nieuwe verplichting te scheppen, 
mag bet de alreeds door de partijen geregelde 
rekening heropenen en de tot betaling verplichte 
persoon van de verplichting vrij spreken enig be
drag de voormelde rentekoers te hoven gaande te 
beta len; en a is zulk bovenmatig bed rag a! be
ta aid is, of door de schuldenaar bij de regeling 
van de rekening toegestaan is, kan het hof aan 
de schuldeiser bevelen dit bedrag terug te be
talen of mag de sekuriteit ten opzichte van de 
handeling gegeven, of gedeeltelik of in 't geheel, 
ter zijde zetten of herzien of veranderen; met 
dien verstande dat geen slotbetaling of vereffe
ning, om rede dat bovenmatige renten berekend 
werden, na afloop van een tijdperk van twee jaren 
na de datum van zodanig slotbetaling of vereffening, 
zal gestoord of heropend worden. 

10. Enig hof waarin rechtsvordering voor het geleend 
geld ingesteld mage worden . zal, op aanzoek van 
de borger of de borg, of een andere verplichte 
persoon dezelve machten hebben en uitoefenen 
als onder voorgaand artikel uitgeoefend mogen 
worden, en het hof zal, niettegenstaande enige 
tegenovergestelde voorziening of overeenkomst de 
macht hebben enig aanzoek van de borger of de 
borg of een andere verplichte persoon onder deze 
Proklamatie te verhoren, niettegenstaande dat de 
vervaldag voor terugbetaling van de lening of 
enige storting daarv.an nog niet gekomen is. 

11. Bij enig aanzoek betrekking hebbende qp de er
kenning of het bedrag van de bewijs van de schuld 
bij procedures in insolventie mag de Meester van 
het Hooggerechtshof of de Magistraat dezelve 
machten uitoefenen als onder artikel negen van 
deze Proklamatie uitgeoefend mogen worden in 
vorderingen voor terugbetalingen van geld. 

12. De bon a f i d e houder tegen waarde, v6or het 
vervallen, van enig verhandelbaar instrument door 
een voorgaande houder diskonteerd tegen een 
rentekoers boger als goedgekeurd doo• deze 
Proklamatie mag nochtans het bedrag daarvan 
vorderen, maar de partij aan wie die vordering 
gemaakt is kan het daarop als renten betaald be
drag, het bedrag goedgekeurd door deze Prokla
matie te hoven gaande, van de voor_gaande hou.der 
invorderen. 

13. De hoofdsom van enig geleend geldbedrag, voor 
de datum van het in werking treden van deze 
Proklamatie vervallen en betaalbaar geworden, 
krachtens enig verhandelbaar instrument, of enig 
kontrakt of overeenkomst ten aanzien van een 
geldlening gesloten, mag vanaf en na de voor
melde datum voor een tijdperk van een jaar na 
het in werking treden van deze Proklamatie geen 
hogere renten dragen dan vijftien per cent per 
jaar op leningen tien pond te hoven gaande en 
twintig per cent op leningen van minder dan tien 
pond. Na deze datum zullen de renten in ar
tikel vijf vastgesteld kracht hebben en een ieder 
schuldig aan een ovedreding van dit artikel is 
bij veroordeling onderhevig aan de in artikel vijf 
van deze Proklamatie vastgestelde stra~en. 
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14. In the case of any such negotiable instrument 
made before the taking effect of this Proclamation 
and maturing after the said date and, in the case 
of any such contract or agreement made before 
the taking effect of this Proclamation afid to be 
performed after the said date, the foregoing pro
visions of this Proclamation including those as to 
the rate of interest in the preceding section con
tained shall apply only from the date of the ma
turity or performance as the case may be. 

15. The provisions of this Proclamation shall apply 
to every negotiable. instrument and every con
tract, agreement or other transaction, whether 
oral or written in which interest is stipulated for, 
allowed or exacted, upon the purchase price of 
goods sold or the purchase price in any contract 
of sale or the balance thereof which may at any 
time be outstanding. 

16. If any person purchases goods or stock at a 
certain price, on condition that the seller is en
titled at some .future time to re-purchase such 
goods or stock, at a higher price, the transaction 
shall be regarded as a loan of the amount of 
the Jower price, and the excess of the higher 
price over the lower shall be treated as interest 
on the lower price, and shall be subj~ct to the 
provisions of this Proclamation. 

17. Nothing in this Proclamation shall operate to 
increase the rate of interest that may be recovered 
in any case where by law the rate is fixed at 
less than the rate allowed by this Proclamation, 
or to derogate from any power or jurisdiction 
which any Court of Law may at present possess, 
or to prevent such Court from reducing the rate of 
interest claimed in any suit before it even when 
such rate is twelve per cent. per annum or less 
than twelve per cent. per annum if the Court is 
satisfied that under the circumstances such rate 
is unreasonable. 

18. Sections 302.a, 302.b, 302.c, and · 302.d, of the 
Imperial German Criminal Code shall be and ;ue 
hereby repealed together with any other existing 
Law in force in this Territory which may be re
pugnant to or in conflict with the provisions of 
this Proclamation. 

19. This Proclamation shall be known and may be 
cited for all purposes as the "Usury Proclamation 
1921". 

GOD SAVE THE KINO. 

Given under my hand and seal at Windhoek this 
28th day of June, 1921. 

No. 27 of 1921.1 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administrator. 

WHEREAS it is desirable to amend the laws 
existing in this Territory relating to the Burning of 
Grass. 

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 and the regulations framed 
thereunder the terms following shall have the 
meanings herein assigned to them respectively: 
that is to say-

"Land" shall mean any landed property 
within this Territory not being within the 
area of the surveyed erven of any town or 
village. 

14. W aar een verhandelbaar instrument voor het in 
werking treden van deze Proklamatie gemaakt 
werd, en na voormelde datum betaalbaar wordt, 
en ten opzichte van enig zodanig kontrakt of 
overeenkomst gesloten voor het in werking treden 
van deze Proklamatie en na deze datum uit t( 
voeren, zullen de voorgaande voorzieningen van 
deze Proklamatie met inbegrip van degene in 
voorgaand artikel betrekking hebbende op de rente
koers aileen aanwending hebben van de datum 
van het vervallen .of de vervulling. 

15. De voo'rzieningen van deze Proklamatie zullen be
trekking hebben op aile verhandelbare instrumen
ten en aile kontrakten, overeenkomsten en andere 
transakties of schriftelik of mondeling, in welke 
renten gestipuleerd, toegelaten of verlangd wor
den op de koopprijs van verkochte goederen of 
op de koopprijs in enig verkoopkontrakt, of op 
de uitstaande balans van de koopprijs. 

16. lndien iemand goederen tegen een bepaalde prijs 
koopt op voorwaarde dat de verkoper gerechtigd 
is om later deze goederen tegen een hogere prijr 
terug te kopen zal. deze transaktie als een lening 
van het bedrag tegen de lagere prijs beschouwd 
worden, en het verschil tussen de hogere en dt1 
lagere prijs zal behandeld worden als zijnde renten 
op de lagere prijs, en zal onderhevig zijn aan de 
voorzieningen van deze Proklamatie. 

17. Niets in deze Proklamatie zal de werking hebben 
om de rentekoers in enig geval te verhogen waar 
de koers door wet lager als de in deze Proklamatie 
bewilligde koers vastgesteld is, of uitgelegd wor
den als de tegenwoordige machten of jurisdiktie 
van een gerechtshof te benadelen, of zulk hof te 
verhinderen de geeisde rentekoers in enige zaak 
te verminderen, al is zulke koers twaalf per cent 
per jaar, zo het aan het hof blijkt dat zulk koers 
onder de omstandigheden buitensporig hoog is. 

18. Artikel 302 (a), 302 (b), en 302 (d) van het 
Keizerlike Duitse Strafwetboek, tezamen met enige 
andere bestaande wet in werking· in dit Oebied, 
met de voorzieningen van deze Proklamatie in 
tegenstrijd zijnde, worden hiermede herroepen. 

19. Deze Proklamatie zal bekend zijn en wordt voor 
aile doeleinden aangehaald als de "Woekerwinst 
Proklamatie 1921 ". 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Oegeven onder mijn hand en zegel te Windhod 
op deze 28ste dag van juni 1921. 

No. 27 v1n 1921.1 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administrateur. 

NADEMAAL het wenselik is de bestaande wetten 
in dit Gebied op het Verbranden van Gras te wijzigen: 

ZOO IS HET, dat ik, onder en krachtens de 
macht mij verleend, hierbij proklameer, verklaar en· 
bekend maak, a is volgt :-

1. In deze Proklamatie en in de regulaties krach
tens deze gemaakt zullen de volgende uitdrukkin
gen de hun in deze Proklamatie respektievelik 
gegevene betekenis hebben: dat is: 

"Terrein" zal betekenen een stuk grond 
in dit Gebied, dat niet binnen de uitgestrekt
heid van de opgemeten erven van een stad 
of dorp gelegen is. 

"Gras" zal omvatten gras, bomen, weide, 
veld, struikgewas of kreupelhout, groeiende 
op of belendende aan een terrein. 




