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'o. )1 of I Y21.j 

WrifREAS .it is exreuient to tunend Proclamation 
of the Administrator of South-West Africa dated the 
third day nt January 1921 relating to the Oo\ ernment 
of tht5 f erritory, entitled the ''Advisory Council Pro
damatiotl 19?1''; 

t'oOW THEREFORE under and hy virtue oi the 
owe:r!; and authority in me Hsted I do hereby rro

'claim, dtclare and make known as follrows:· 

1. In this Proclamation the expression ''the principal 
Proclamation" means the "Advisory Council Pro
clamation 1921". 

'.!.. Section two l)f the principal Proclamation is 
herl'l)\· amended as follow"· 

I. l>v thl' deletlllll in line two ther<.-'Of of the 
\\'on! "six" and tlte substitution therefor of 
the word ''nine"; 

2. by thl' additl;in of the following new paragraph 
at the end l)f the sedton; 

• 'l·vnv Jllemher of the Council shall, be
hre taking his seat make and subscribe be
fore the Admini:-,!rator or some other person 
authorised 'bv him an oath of affirmation of. 
ufftce in such form as the Administrator may 
determine". 

3. Anything to the contrary notwithstanding in sec
tion e I even of the principal Proclamation the 
CC>uncil established • by that Proclumatinn shall 

f• UOKiu\ ;u.\ TIES. 
I >OOR ZIJN f:XCELLEi\.TIE OJjSBt.RT REITZ H0f

.\1EYR, LID\' AN DE ,\o\ffST ON DERSCH ElDEN 
ORDf VAN SI"lT ;\\lUi .1\fL fN SINT fJEOROE, 

AD;\1\J]'.;J~l RAT f:LR VAN /.Ulll-\X· EST Af-RIKA. 

'o. 51 \an l92l.j 

'~ADE:MAAL hd nood;akelih is de Pmklamatie 
\oan de Administrateur \'an Zuid\\ est Afnka gedateerd 
de derdc dag van Januari 1()21, betreffende de Re
gering van dit Uebied, genaamd de '' A'dviserendc Raad 
Proklamatie, 1421" te wij1igep, 

ZO IS rl ET, dat ik, ()nder en krachtens de macht 
en bevot:.gdheid rnij \trleend, hierbij prok]ameer,_ ver
klaar en bekend maak als \'olgt: -

I. In deze Proklamatie hetekent de uitdrukking "de 
lioofdpr<•klamatie'J de ''Advi• ertnde Raad Pro
klamatie, 1 Ci21 ". 

2. Sektie t \\ e e \an de HfJofdproklarnatie wordt 
hierbij ge\\ ijzigd als volgt: 

1. door weglating in regel twee van dczelve 
van he~ woord "zes" en vervanging er van 
door het woord ''negen''; 

2. door toevoeging van Je volgende nieuwe para
graaf a an het einde der sektie; 

''Ieder lid vau de Raad moet, alvorens 
zijn ambt te aanvaarden, voor de Administra
teur of een andere door deze gemachtigde 
persoon, een eed van ambtsbevestiging af-
1eggen en tekenen volgens een door de Ad
ministrateur te hepalen formulier. 

3 Niettegenstaande wat tot het tegendeel in sektic 
e If van de Hoofdproklamatie moge voorkornen 
zal de door dit. flroklamatiL· inge"telde Raad voort-

' 
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continue to exist dther with the same membership 
or with an altered membership until the thirty
first day of December 1922, or until such earlier 
date as the Administrator may and is hereby 
authorised to fix by Government Notice in the 
Gazette as the date upon which the said Council 
shall cease to exist; provided that the existence 
of the Council may by Proclamation be prolonged 
after the said thirty-first day o f December 1922 
by the Administrator for any further period either 
wifu the ·ame o r with an altered membership. 

4. This Proclamation shall be read as one with tbe 
principal Proclamation and may be cited for all 
purposes as the •' Advisory Council mendment 
Proclamation lQ21" . 

GOD ;,AVE THE KING. 

Given under m) hand and eat at wakopmund 
this 25th day of NoveJ11ber, I Q21. 

OIJS. R. H0FMEYR, 
~dministrator . 

No. 52 o.f t 92l.j 

w .HEREAS it s ex,pedtent to amend the law 
for the better ~dministration t)f jtLc;tice: 

NOW THEREFORE under and by virtue of the 
powers and authority m me vested I do hereby pro
claim, declare and make known as follows: 

1. Sub-section (2) of ection s i x and sub-sections (2) 
and (4) of section nine of the Administration of 
Jushcc Proclamation l911J are hereby repealed . 

2. {1) From and after the date of the taking effect 
o-f this Proclamation the provisions of the Ad
ministration of Estates Act_, 1913 and of the 
Insolvency Act 1916 of the Union Parliament 
together with any amendment thereof or regu
lations thereunder in force within the Union 
at the date of the taking effect hereof shaD, 
m uta tis mutandis and so fa'r as circum
stances permit be of force and effect within 
this T~rritory, and in respect of the said Acts 
or of any other law in this Territory the person 
appointed to be the Master of the High Court 
of South-West Africa shall have all such rights, 
exercise all such powers and be subject to all 
such obligations as the ;Master of the Cape 
Provincial Division of the Supreme Court of 
South Africa. 

The powers of making regulations vested in 
the Governor-General by sections on e h u n • 
d r e d a n d e i g h t e e n and o n e h u n d red 
a n d s i x t y - two of the said acts respectively 
as applied to this Territory shall from the 
date of the takin_g effect hereof be vested in 
and exercised by the Administrator and the 
power of making rules vested in the Chief 
Justice and Judges of the Supreme Court 
under the provisions of section on e h u n -
d r e d a n d f i f t y - t w o of the Insolvency 
Act 1916 shall from the said date be vested 
in and exercised by the Judge of the High 

~ourt of South-West Africa . 

3. From and after the taking effect of this Procla
mation Magistrates' Courts within this Territory 
shall have the same jurisdictbn and shall observe 
the same procedure in all matters as ar·e prescribed 
in the Magistrates' Courts Act 1917 of the Union 
Parliament and any amendment thereof or rules 
thereunder in force within the Union at the date 
of the taking effect hereof; provided that nothing 

gaan te bestaan, hetzij met hetzelfde ledental, hetzij 
met een veranderd ledental, tot de een en dertigste 
dag van December 1922, of tot een vroegere da
tum welke de Administrateur moge vaststellen en 
hierbij gemachtigd is vast te stellen door Goeverne-
mentskennisgeving in de Officiele Courant als 
zijnde de datum waarop voornoemde Raad zal 
ophouder1 te bestaan; met dien verstande, dat het 
bestaan V'an de Raad bij Proklamatie door de 
Administrateur kan verlangd worden na voor
noemde een en dertigste December 1922, voor de 
duur van enig tijdperk, hetzij met hetzelfde of 
met een veranderd ledental. 

4. De~e Proklamatie moet gelezen worden als zijnde 
een met de Hoofdproklamatie en kan voor aile 
doeleinden aangehaald worden als de "Adviserende 
Raad Wijzigings Proklamatie, 192l". 

GOD BEHOEDE DE KONING. 
Gegeven onder mijn hand en zegel te S\\< akopmund 

op deze 25ste dag van November, t 921. 

' 
No. 52 van !92q 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Admini trateur. 

N ADEMAAL het noodzakelik is, de wet te wijzigen. 
voor betere Rechtsbedeling: 

ZO IS HET, dat ik onder en krachtens de mat\ t 
en bevoegdheid mij verleend, hierbij prok\ameer, v~'C · 
klaar en bekend maak als volgt; -

l. Sub-sektie (2) van sekbe z e s en sub- ·ekties (2) 
en ( 4) van sektie n e g en van de Rechtsbedelings 
Proklamatie 19 I Q zijn hierbij teruggetrokken. 

2. ( l) Van af en na de datum van de in werking 
treding dezer Pmklamatie zullen de bepalin
gen van de Boedelwet 1913, en van de ln
solventie Wet 1916 van het Unie Partement, 
tesamen met enige wijziging er van of be
palingen onder dezelve, welke in de Unie van 
kracht zijn op de datum van in werl<ing treding 
dezer Proklamatie, m uta tis m uta n dis en 
inzoverre omstandigheden veroodoven, van 
kracht en werking zijn binnen dit Oebicd en 
zal de persoon die tot Meester van het Hoog
gerechtshnf van Zuidwest Afrika benoemd is, 
met betrekking tot voornoemde Wetten ot 
enige andere wet in dit Gebied, dezelfde macht 
uitoefenen en aan dezelfde verplichtingen 
onrferworpen z1jn als de Meester van de Kaap 
Proyinciale Afde:ing \'an het Hooggere<:hts
hof ;•an Zuid Afri.ka. 

(2) De macht om regulaties te maken, verleenct
aan de Gouverneur Oeneraal door sektit: 
honderd en achttien en honderd en 
t w e e e n z e s t i g respektievelik, zoats op 
dit Gebied toegcpast, zal \an af de datum 
van in werking tredtng van dcze Proklamatie 
berusten in en uitgeoefend worden door de 
Administrateur, r.n -de in de Hoofdrechter en 
Rechters van het Hl1oggerechtshof onder de 
bepalingen van Scktie honderd en twee en vijf
tig van de lnsolventie 'Wet 1916 berustende 
macht om regels te maken, zal van af voor
noemde datum berusten in en uitgeoefend 
worden door de Rechter van het Hoogge
hof van Zuidwest Afrika. 

3.. Var.. af en na bet in werking treden van deze 
Proklamatie zullen Magistraatshoven binnen dit Oe
bied dezelfde rechtspraak hebben eh dczelfde proce
dure volgen in aile zaken zoals voorgeschreven 
in de Magistraatshoven Wet 1917 van het Unie 
Parlement en enige wijziging van dezelve of regels 
onder dezelve welke in de Unie van kracht zijn 
op de datum van de in werking treding van deze 
Proklamatie; met dien verstande dat niets in deze 
sektie vervat opgevat moet worden alsnf het de 
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contained in this section shall be construed as 
impairing or affecting in any way whatsoever the 
validity of any rule framed or which may hereafter 
be framed by the Judge of the High Court of 
South-West Africa by virtue of the power vested in 
him und·er the provisions of the Rules of Court 
Proclamation 1920 or any amendment thereof. 

4. An ::ppeal shall lie to th~ High Court of South
West Africa from a decision of a Magistrate's Court 
10 the same circumstances and on li.ke terms and 
condihons as an appeal may be had to a Pro
vincial or Local Division of the Supreme Court 
of South Africa from a decision of a Magistrate's 
Court under the Magistrates' Courts Act 1917, 
of the Union Parliament or any amendment thereof 
or rules thereunder in force wHhin 'the Union at 
the dat·e of the taking effect hereof, and upon 
such appeal the High Court shall have Iitke powers 
as are possessed by a Provincial or Local Division 
ot the Supreme Court of South Africa; provided 
that nothing contained in this section shall be 
construed as impairing or affecting in any way 
whatsoever the validity of any rule framed or 
which may hereafter be framed by the Judge of 
the High Court of South-West Africa by virtue 
of the powers vested in him under the provisions 
of sub-section (S) of section three of the Ad
ministration of justice Proclamation 1919, the Rules 
of Court Pr{)clamatiun 1920, or any other law. 

5. Section eight of th~ Administration of Justice 
Proclamation 191 q is am ended as follo"ws :-

I. By the deletion of the words "Crown Pro
secutor" and the suhstitution th.erefor of the 
words "Attorney-General". 

JJ. By the addition of the following new para· 
graph at the end of the section. 

"Any reference to the "Crown Prosecu
tor" contained in any Jaw shall be deemed to 
be a reference to the "Attorney-Genera]". 

6. This Proclamation may be cited as the "Better 
Administration of Justice Proclamation 1921 ". 

GOD SAVE THE KING. "i 

Givln under my hand and seal at Swakopmund 
~his 25th day of November, 1921. 

GIJS. R. HOFMEYR, 
Administrator. 

No. 53 of 1921.] 
~' WHEREAS it is expedient to extend the period 

:of operation of Proclamation of the Administrator of the 
Protectorate of South-W·est Africa No. 72 of 1920 and 
of Proclamation of the Administrator of South-West 
Africa No. 35 of 1921, entitled the "Debts Settlement 
Proclamation 1920" and the ttDebts Settlement Further 
Amendment Proclamation 1921" respectively, and to 
make provision for the proper continuation of the 
carryLng out of the provisions of the aforesaid Procla
mations during the period of such .extension; 

AND WHEREAS it is further expedient to amend 
the aforesaid Proclamation No. 72 of 1920; 

NOW THEREFORE under and by vi1rtue of the 
powers and authority in rne vested I do hereby proclaim 
declare and make known as foUows :-

1. Anything to the contrary in the "Debts Settlement 
Proclamation 1920" (No. 72 of 1920) and the 
"Debts Settlement further Amendment Proclama
t>ion J 921" (No. 35 of 1921) notwithstanding, and 

gehligheid van enige regel opgttrokken of die 
hierna moge worden opgetrokken door de Rechter 
van het Hooggerechtshof van Zuidwest Afrika 
knichtens de hem verleende macht onder de be
palingen van de Regels Yan het Hooggerechtshof 
Proklamatie 1920 of enige wijziginge van dezelve, 
kan benadelen uf schaden. 

4~ Appel kan gemaakt worden b~j het Hooggerecht
hof van Zuidwest Afrika tegen een uitspraak van 
een Magistraatshof onder dezelfde omstandigheden 
en op gelijke voorwaarden als waaronder een appeJ 
gemaakt kan worden bij een 'Provinciale of Plaatse
like Afdeling van het Hoog-gerechtshof van Zuid 
Afrika, tegen een uitspraak van een Magistraatshof 
onder de Magistraa tshoven Wet 1917 van het Unie 
Parlement of enige wijziging derzelve of regels 
onder dezelve van kracht binnen de Unie op de 
datum van het in kracht treden van dezelve, en 
ten opzichte van zulk een .appel heeft het Hoog
gerechtshof de~elfde macht als bezeten wordt door 
een Provin.ciale of plaatselike Afdeling van het 
Hooggerechtshof van Zuid Afrika; met dien ver
stande, dat niets in deze sektie vervat opgenomen 
rnoet worden als zoude het op een of andere wijze 
de geldigheid van enige regel kunnen benadelen 
uf schaden, die moge opgetrokken zijn of hierna 
moge opgetrokken worden door de Rechter van 
het Hooggerechtshof van Zuidwest Afrika, krach
tens de macht hem overleend onder de bepalingen 
van sub-sektie (5) van Sektie d r i e van de Rechts
bedeling Proklamatie 1919, de Regels van het Hof, 
1920, of enige andere Wet. 

5. Sf:ktie a c h t van de Rechtsbedeling Proklamatie 
wordt als volgt gewijzigd :-

1. Door weglating van de woord~n "Kroonver
volger" en het vervangen er van door de 
woorden "Prokureur Genera a)". 

!1. Door toevoeging van de volgende nieuwe: 
paragraaf aan het einde der sektie. 

"Enige verwijziging naar de I(Kroonver
volger" in enige wet vervat, zal beschouwd! 
worden een verwijzing naar de "Prokureur 
Generaal" te zijn." 

6. Deze Proklamatie kan aangeh_aald worden als de 
u Bet ere Rechtsbedeling Proklamatie 1921 ". 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Gegeven onder mijn hand en zegel te Swakopmund 
op deze 25ste dag van November, 1921. 

No. S3 van 1921.] 

GfJS. R. HOFMEYR, 
Administrateur. 

NADEMAAL het wenselik is het tijdperk te pro
longeren voor het van kracht blijven van de Prokla
matie van de Administrateur van het Protektoraat van 
Zuid-West Afrika, No. 72 van 1920 en van de Pro
klamatic van de Administrateur van Zuid-West Afrika, 
No. 35 van 1921, genoemd de "Schuldenvereffenings 
Proklamatie 1920" en de "Schuldenvereffenings Ver
dere Wijziging Proklamatie 1921" respektievelik, en 
om voorziening te maken voor de behoorlike voort
zitting van het uitvoeren van de bepalingen van voor
melde Proklamatie gedurende dit prolongeerd tijdperk: 

EN NADEMAAL het wenselik is de voormelde 
Proklamatie No. 72 van 1920 te \Vijzigen: 

ZOO IS HET, dat ik onder en krachtens de macht 
rnij vetleend hierbij proklameer, verklaar en bekend 
inaak, als volgt: 

1. Niettegenstaande wat ook in de "Schuldenver
effenings Proklamatie 1920" (No. 72 van 1920) 
·en de I(Schuldenvereffenings Verdere Wijziging 
Proklamatie 1921" (No. ,35 van 1921) hiermede 
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notwithstanding that the operation. of the aforesaid 
Prodamat~ons would terminate on the thirty-first 
day of December 1921, the pro\ is inns of the afore
said Proclamations shall, subject to the two next 
succeeding Sections hereof. oontmue in operation 
until the thirty-first day o·f March 1922 or until 
such ear!.i1et date as the Administrator may and is 
hereby authorised to fix by Government Notice 
in the Gazette as the date of termination of such 
operation; provided that the operation of the 
provisions of the a~o.resaid Proclamations may b) 
Proclamation be p11glonged after the said thirt)
f.Lrst day of March 1922 :lior any further period. 

2. (1) The Board oonstitutea and appointed under 
the provisions of Section s 1 x of Proclamation 
No. 72 of 1920 shall be dirssolved as from the 
~irst day of January 1922, and from such date 
~ts functions shall be d1scharged by the Board 
or Boards consti,tuted and appointed under the 
provisions of SecHon two of Proclamation 
No. 35 of 1921. 

(2) The Board constituted and appointed under 
fhe pmvisions rd Section s i x of Proclamation 
No. 72 of 1920 and every Board constituted 
and appoiillted under the provisions ot Section 
two of Proclamation N'o. 35 of 1921 shall on 
or before the date op which it shall cease to 
exi1st dispose of all books and other reoords 
then in its custody and account for and dispose 
of all monies then on hand or to its credit in 
such manner as the AdnHnistrator may direct. 

3. Sub-section (2) of Sectiou 7 df Proclamation No. 72 
of 1920 shalt be and j,s hereby amended by the 
addition thereto of the following proviso: 

"Provided always that any question a,s to the 
jurisdiction of the Board to adjudicate upon 
any matter submitted to it for decision shall 
be decided by the Chairman, whose ruling 
thereon shaU be final subject to the right of 
review by the High Court of South-West Africa 
as pro\ided by Section sixteen of the aforesaid 
Proclamation." 

4. This Procfamation may be cited for all purposes 
as the ''Debts Settlement Proclamations Extension 
and Amendment Proclamation 1921 ". 

GOD SAVE THE KING. 

Given under my hand and seal at :~wal <qnnund 
·this 9th day of December 1921. 

OIJS. R.. l fUFM t Y ~?, 

tegenstrijdig moge zijn, en niettegenstaande dat 
de werking van voormelde Proklamaties op de 
een en dertigste dag van December 1921 moest 
ophouden, blijven de bepalingen van voormelde 
Proklamatie, onderworpen aan de twee opvolgende 
artikels, van kracht tot de e~n en · dertigste dag 
van Maart 1922 of tot wlke vroegere datum a is 
de Administrateur door deze bevoegd is vast te 
stellen door middel van Regerings Kennisgeving 
in de Officiele Koerant als zijnde de datum van 
beeindiging van zodanige werking; met dien ver
stande echter dat het in kracht blijven van de 
voorzieningen van ae voormelde Proklamaties door 
Proklamatie tot na de een en ·dertigste dag van 
Maart 1922 prolongeerd kan \Yorden. 

2. (1) De kommissie ge\·ormd en saamgesteld onder 
de bepalingen van artikel z e s van Prokla
matie No. 72 van 1 ()20 wordt ontbonden van 
af de ee.rste dag van J anuarie 1 9'22 en van 
af deze datum zullen haar funkties worden 
uitgeoefend door de kommissie of kommis
sies gevormd en aangesteld onder artikel 
t wee van Proklamatie No. 35 van 1921. 

(2) De kommissie gevormd en saamgesteld over
eenkomstig de voorzieningen van artikel z e s 
van Proklarnatie No. 72 van 1920 en elke kom
missie gevo!·md en saamgesteld overeen
komstig de bepalingen van artikel t w e e van 
Proklamatie No. 35 van 1921 moet op ott 
v66r de datum waarop de betrokken kommis-
ie ophoudt te bestaan aile boeken en ander 

stukken in haar bewaring overgeven en reken
schap geven van aile kontante gelden of gel
den op haar krediet, of over dezelve beschik
ken op zodanige wijze als de Administrateur 
moge voorschrijven. 

3. Sub-artikel (2) van arhh:el z even van Prokla
matie No. 72 van 1920 zal zijn en is hierbij. ge
wijzigd dcJOr toevoeging van de vnlgcnde voor
waarde: 

"Met dien verstandl: echter, dat 111le vragen 
hetreffendc de rechtsmacht Yan de kommissie 
om enige zaak die ter hcslissing vonrgelegd 
is te berechten mocten door de VoPrzitter 
worden beslist, ·wil:ns oordcel finaal zal zijn, 
onderworpen aan hct recht van revisic door 
bet Hooggercchtshof vau Zuid-West Afrika, 
zoals voorzicn door 'lrtikel z c s tie 11 \·an vnor
noemde Proklamatic." 

4. DeZL Pr ,J.lallla tH' 1 ng \ oor a lie doeleindcn ;1all

gehaald \n,rdcn a[s de "Schuldcn\'creffenings Pro
klamatic Prolong·ering en Wijziging ProklamatitJ 
lfJ21 ". 

GOD Btt IOt:Dt. Df KONING 

Adminisirator. Oegeven onder mijn hand en 'egel te SwakoJ mu 1 

No. 51 of l921.j 

WtfER!.:AS it is desirable to secure better provision 
:lior •he due obsen·auce of ihe Lord's IJay, 

NO\Yi THEREFORE under and by virtue of the 
powers in me veste:d I do hereby proclaim, declare and 
make known as Follows: 

1. From and after the date of the taking effect ot 
this Proclamation no place of public amusement 
or e~tertainment shall on the Lord's Day he open 
to ~he pubHc for the purposes ot an_x performance 
or exhibitllon, theatrical, dramatic, musical, vocaL 
pictorial or the like whether or not any fee -,hall 
be payable for entrance or admissi,(m t{) such 
place, nor shall any such performance or exhibitil)ll 
or any per~ormance or exh1bition at ar1y shrm, 
menageri,e, circus or the like be lawful upon the 
L:ml'"' D.,, in any public place: provided that 

op deze !Jell dag van December, !fJ21. 
OIJ~.;. R. HOfMEYR, 

Adm i 11 i" tra teur. 

No. 54 >an 1921.J 

NA8EMAAL het wenseli!- ts, bctere hJOltieuing 
te maken \'<~"lor hct in acht nemen van de dav des 
Heren, 

ZO IS HET, dat ik onder en krachtu1s de m1cht 
my \·erleend, hierh' rrl( ldameer. \'erklaar en 'l ':-;end 
maak als v:-,lgt: 

I. Van en na de datum vau het in werl,ing tre~en 
van dezt: Proklamalic mag geen plaats van publieke 

ermakelikbeid nt ontspanning op de dag des 
fieren w1or het publick open zyn voor het doe! 
van een of andere \'<f1'0rstel_li,ng of wtvoering van 
theatrale, dramati"e, muzikale of vokale of kine
mat•c,grafise aard of \ a,n dergeJi,ke a a rd. hetzy 
hetaling geschit::dt \'nor tr,egang lot zulk een plaats 
of nid, evenmin zal een dergelike Y0r,rste11ing of 
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with the oonsent 0f the Administrator such place 
of public amusement or entertainment or such 
public place mar he permitted to be open or used 
withont fee for entrance or admission for the 
purposes of a muskal or vocal, or musical and 
vocal performance on the Lord's Day, which 
performance shall be deemed to be lawful only 
in case it shall in no respect be of an indecent 
character or calculated to bring ridicule, contempt 
or disrespect upon , religion or morality. 

2. The consent of the Administrator shall he conveyed 
in writing by the Secretary for South-West Africa 
and shall be revocable at am time b\ written 
notice of such revocation, nor shall any person 
be entitled to rely upon such consent for his 
defence if prosecuted under this Proclamation in 
case it shall be pm\ed that he has authorised, 
organised, directed, managed, controlled, or taken 
part in any performance or exhibition upon the 
Lord's Day, whi.ch has in fact been in the opinion 
of the Court before whi,ch he is tried in any 
respect either indecent or calculated ~o bring 
ridicule, contempt. or disre~rect lt[lflll relig-ion nr 
mora lit:-.. 

3. Any person who ..;hall 1n contra\ en tiun of the 
first section 0f this Proclamation, 

(a) Keep open any such place as aforesaid, 

(b) Authorise, nrganisc, direct, manage, onntrol, 
M take part in any performance or exhibition 
at or in any such place; 
and anv person who ..,hall 

(c) Adverti.sc 11r publici) announce that there 
, will be any public perfr>rmance or exhibition 

at or in any such place on the Lord's Day 
in respect of which the consent of the Admini
strator shall not ha\·c heen ohtained under 
thi.s Proclamation· 

shall on conviction he liable to a fine not exceeding 
twenty potinds sterling, or in dehult of payment 
tlo imprisonment for anv period not exceeding 
one mnnth, 

4. At any performance or exh~bition held with the 
consent under this Proclamation of the Admini
strator there shall be admitted on demand such 
police constables not exceeding three in number 
as shail be 'directed to attend such performance 
or exhibition t(lr the purposes of securing' obser
vance of the provisions of this Proclamation and 
of maintaining law and order . . 

'5. The owner, lessee or manager ot a puhlic billtard 
room or other pub!ic place of recreation who shall 
permit or suffer any person tD play in hts bouse 
or premises at any game on the Lord's Day, or 
who shall allow or permi.t public entertainments 
to be held there such as theatrical performances, 
c a f e c h a n t a n t s , public dances, concerts (except 
for sacre,d music) shall be guilty of an offence 
and upon conviction shall be liable to a fine 
not exceeding twenty five pounds or in default 
of payment to imprisonment for a period not 
cxceedi11g one month. 

6. No market shall be held nor shall any goods, 
merchandize, cattle or other live stock be allowed 
to be sold or offered therein for sale' on the 
Lord's Day. And any market master or other 
person in charge of any market who shall 
knowing!y permit any market to be held or shall 
wilfully suffer any goods, merchandize, cattle or 
other live s~ock to be sold or offered for sale in 

mtvoering of enige voorstelling of uitvoenng tn 
een menagerie, circus of dergelike op een of andere 
publi.eke plaats op de dag des Heren wettig zyn; 
met dien verstande dat een plaats van publi,eke 
yermakelikheid of ontspanning of zulk een publieke 
plaats met toesternming van de Administrateur mag 
opengelwuden worden e:n gebru.ikt zonder1 toe
gangsgeld, voor muzikale of vokale of muzikale 
en vokale doele.inden of uitvoeringen op de dag 
des Heren, zu!lende zulk ·een uitvoeri.ng alleen als 
wetting beschouwd worden indien dezelve in geen 
•Jpzicht van onfatsoenlike aard is of berek~nd de 
godsdienst of moraliteit in een belachelik. verachte
lit.. r)f oneerbiedig Iicht te stellen. 

2. De ~oestemming van de Admimstrateur wordt m 
ge.;chriftt: door de Sekretaris vr ,or Zuid\'. ·est Afnka 
gege\ en en kan te eniger tyddn geschrifte terugge
trokken \\'Qrden by geschrevene kennisgeving van 
de lerugtrekking, en heeft niemand het recht zich 
or zulk een toestemming te bemepen voor ver
dediging indien hy onder deze Pmklamatie ver
volgd '..Vordt, wanncer bew.ezen word~ dat hy op 
de dag des Hercn een v·norste1Hng of uitvoering 
goedgekeurd, georgan.izeerd, bevolen, bestuurd, 
gekontroleerd of aan dezelve deelgenomen heeft, 
welke mlgens de mening van hef Hof voor het
wdk hy verhoord wordt, in een of ander opzicht 
onbeh0.nrlik i.s of berekend om de godsdienst of 
mn·ralitett in een belach·elik. H:rachtelik of oneer
l>iedtg liclit :e ;;tellen, 

3. !emand die in stnd nwr jc t' t• r s t e -;ekne 'V11l 

den: Pftoklamatk: · 

<l) zulk ten plaats als voormeld open houdt. 

(hi 1n zulk een plaats een V>ClQrstelling of wt
;oer.ing goedkeurt, organi.zeert, bestuurt, kon
troleert ~~f er in deelneemt. of 

{c) adverteert of \1penbaar bekend maakt, dat een 
publieke voorstelling of uitvoering or zulk 
een plaats op de dag des Heren zal gehouden 
wnrden waarvoor de godkeuri.ng van de Ad
ministrateur niet onder deze Proklamatie ver
kregen is, 

us bj schuldigbevinding 1 onderworpen .:tan een 
boete t\vintig pond sterling of by gebrekc van 
betaling, aan gevan.genisstraf een maand niet te 
brwen gaande. 

4. uedurend~: iedere met gut:"dkeuri.ng van de Ad
mini~trateur onder dez.e Proklamati~ gehouden 
voorste!ling of uitvoering kunnen indieu verei >t, 
politiekonstaoels, nid meer dan drie~ t()egdaten 
worden, met bevel de uitvoering of voorstelling 
by. te won en om te zien dat de hepa:ingen van 
dezt' Pnol\bmaUe rwg-e.komen worden l'n om wet 
en .nn.Je te bewaren. 

5. De eigen3.ar, pachter of bestuu.rpe. van e·~n fltbli·~ke 
biUardkamer of andere on:s;Janningsp:alt5 die 
iemand h •elaat op zyn pe;·ce·~ l ~)p de dag des 
Heren enig spel te spelen of op·~nb1re vermakelik
heid te :1ouden, zoals tnneelopvoeingen, cafe 
chantants, publieke bals, knnce:ten (behalve heilige 
muziek), IS aan en overtreding schuldig en by 
schuldigbevinding onderworpen aan een boete vyf 
en twin:ig pond of by gebreke van beta:ing aan 
gevangen:Sstraf een maand niet te lxwen g-aande. 

6. Op de dag des Heren mag geen markt geh-JuLkn 
worden en mogen aldaar geen goederen, koop
waren, vee of andere levende have te koop a.1n
g~boden of verkocht worden. Een marktmeesh~r 
of andere persoon die het opzicht over een marld 
heeft en met medeweten op de dag des Heren 
een markt laat houden of opzettelik goederen, 
koopwaren, vee of andere levende have ald.aar laat 
te k()()p aanhieden ot verkopen, is aan een over-



1. lific:idt: k~tt.ram, 29de Oecember, 1 Y21. 

<tO} 'llCh market up<.•n the Lord';: Day, silall be 
guilt) oi an offence and upon convktion shall be 
Jiahll' tJn a fine oot exceeding five poundE or in 
default of payment to impnsonment for a period 
~ 1t exceeding one month. 

7 ,;lnll bt. Ia\\ tul for any Magistrate nr police 
•fficiai tc disperse rerson:s v .. ·ho have assemblt·d 
•n rht. Lord's Da~· at an: public or open place 

for the purpose of gambling there, or of holding 
races there, or of pitting animals. to run against 
each other in order ro bet on the same, or of 
attending on such occasions and to seize, destroy 
or in other ways dispose of the contrivanc~1 
instruments or animals used thereat. All persons 
as aforesaid engaged . in gambling or in holding 
races Oil' in pitting animals tJo run a,gainst each 
other, or making bets thereon or attencting such 
occasions may be arrested; and every such person 
shall on conviction thereof be sentenced to a fine 
not exceeding fifty pounds or i.n default ot payment 
to imprisonment for a period not exceeding six 
months. 

~. This Proclamation may be cited for all _purposes 
as the "Lord's Day Observance Proclamation 1 0:!1 ". 

000 SAVE THE KINO. 

uiven under my hand and seal at S\\ ahopmund 
thts oth dav of December, 1921. 

(;IJS. R. HOFN1E 1{. 

t\dmm.!:>1 ~a tor. 

General Notices . 

. ''>. ..1.2 of 1 021. 

Application~ \\11 1 b · reetiHd at tl'-. I mb y, 1\. 

\VmdhoeJ.., fw a periud of ti,g-ht ' .;t " r , •· e 
date, of the first publication of this not -~ .. e~mm' 
orr tht 22nd Febnurv,) 022) and for such tunt the;eaft~1 
ac; tht h0ldmgs or any O' them reman unallottt d. 0r 
the mdt"nn~ntioncd larms, to bt. disp '.td lt n 1 ast 
for a pc .od ot frve (5) yc~rs, wrth tn OJ'tiO d 'lL· 

qumn, th~ land at an) time during tht ('\lr.e•rc f 
the let' e. n at the expiration thereof, on terms of 
Conditional Pnrrha~e Uar-c extendin 1ver 2 pui·1 
of twtPt} (10) yean, under and subied to the pw
v.siun o. the l nnd S .. ttl~ mertt Act, 12 t l I 1' 
" a'lttn ed b the t 1IH.i .:~ettlement 1\.ct \rne od ne, 
\ct, Nc,. 21 of Jll t 7, and an} further m ndm( 11t 
tht ~ t ' nd any reoulation" published ther~ mdt-

Windhoek, 
2nd Decemberp 1921. 

N. J 'AC1Nt:R, 
Actin~ .Senior Officer 

Lands Branch. 

trtdi.ng schuldig en by schuldi,gbevinding onder
worpen aan een boete, vyf pond of by gebreke 
van betaling aan gevan.genisstrat een maand n;et 
te hoven gaande. 

7. Een magistraat of politiebeambte heeft wettdik 
het recht, personen uiteen te jagen, die zi.ch op 
de dag des Heren verzameld hebben op een of 
andere publieke plaats met het doel, aldaar te 
dobbelen, wedrennen te houden of dieren tegen 
elkander. te Iaten hardlopen voor weddenschappen, 
of by d1e gelegenheden tegenwoordig te zyn. e:n 
b~sl~g te leggen op de inrichtingen, werktuigen 
of d1eren welke aldaar gebruikt worden of dezdve 
te vemietigen of er op een of andere' wyze over 
te beschikken. Aile personen als voornoemd die 
zich aldus bezighouden met dobbelen, wedr~.en 
houden of dieren tegen elkander te Iaten hard
lopen, of er op wedden, of die by zulke gelegen
heden tegenwoordig zyn, kunnen gearresteerd 
worden en iedere dergelike person wordt in.dien 
aldus schuldig bevonden, gevonnist met e~n boete 
vyftirg J?Ond of by gebreke van betaling, met ge
vangemsstraf, zes maanden niet te hoven. gaande. 

8. Deze Proklamati,e kan ~oor aile doeleinden aan.ge
haald worden als de "lnachtneming- van de dag 
de-, H eren Proklamatie 1921 ". 

OOIJ Bf:.HOEDE DE KONJNU. 1 ~ 
Uegeven under mijn hand en zegel k S\\ akopm~n 

op deze Ode dag van December 1921. 

,GIJS. R. HOFMEYR, 
l\dministrateur. 

fllgemen'e Kennisgevingen. 

No. -12 van JY21. 

. Applikaties zulkn worden ingu •acht b1j de :\ 
dehn& van Landen, Wrndhoek, gedu,rende acht weken 
''an.at d-.:: datum .ran de eerste publikahe \andeze kenms
gc.r•np- (dus tot 22 Februarie::. 1922) en 7.olang daama 
a)<; de eJget?dommen of emge en·an niet toeg-ekend zijn, 
'lioo~ de hrerondervermclde nlaatsen, te worden uit
g~tgL ·er. onder huurkontrakt roo, een tijdperk van vijf 
(:>) Jaren, met 1e1 reeht de gH nd k eniger tijd ge
du~~nde cte loop van het huurJ.. mtrakt of bij 't ver
;:;tn]ken daarvan. te verkrijgen "P termen van voor-
vaardehk kooplmurkontrc.lkt lopendt O\er een tijdperk 

''at. twi ti~ (~0} jaren, 1n term(" \'an en onderworpen 
aan dt bepahngen van de Krr10ngr4n.d, NederLettings
\H t, l\, 12 van 1912, zoah:: gewijzigd door de Neder
zetting~ ~et Wijzigings\\ et, · o. 23 van 1 ()17, en Pro
klamah~ Nc 11 ,,al'! 1020 en regulatie" daaronder ge
publiceerd. 

1Wmdhoek, 

N. j. W AONlR, 
X'aarnemend Hoofd Ambtenaar. 

Afdeling van Landen. 

2 December, 1921. 


